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Τίτλος : 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 8.500 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Μέσο :  

http://fimotro.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 
http://fimotro.blogspot.gr/2012/12/8500.html 

Για απίστευτη αντίφαση καταγγέλλει την κυβέρνηση η Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας υποστηρίζοντας ότι πανηγυρίζει για τη δημιουργία 30 θέσεων 

εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή αδιαφορεί...  

για την επικείμενη απώλεια 8.500 θέσεων εργασίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας! Με 

αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη για την επιλογή συγκεκριμένης 

πολυεθνικής εταιρείας καταναλωτικών ειδών να παράγει στη χώρα μας 110 κωδικούς 

προϊόντων που μέχρι τώρα παράγονταν στο εξωτερικό, η ΠΕΦ αναφέρει ότι το όφελος για 

την εθνική οικονομία εκτιμάται σε 30 θέσεις εργασίας και 20 - 25 εκατ. ευρώ. Όμως, 

σημειώνει η ΠΕΦ «το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση οδηγούν σε καταδίκη την εγχώρια 

παραγωγή φαρμάκων εισάγοντας μια μοναδική σε όλη την Ευρώπη διάταξη που προβλέπει 

τη συνταγογράφηση με δραστική και την υποκατάσταση στο φαρμακείο με το -εισαγόμενο 

λόγω χαμηλού κόστους- φθηνότερο γενόσημο». Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διάταξης 

είναι: Απώλεια 8.500 θέσεων εργασίας και ζημία που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια 

βάση για την εθνική οικονομία. 

http://fimotro.blogspot.gr/2012/12/8500.html
http://fimotro.blogspot.gr/2012/12/8500.html
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Τίτλος : 
Φαρμακοβιομηχανια : κινδυνευουν 8.500 θεσεις 
εργασιας 

Μέσο :  

http://www.inews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-

theseis-ergasias.htm 

 

 
Για απίστευτη αντίφαση καταγγέλλει την κυβέρνηση η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 
υποστηρίζοντας ότι πανηγυρίζει για τη δημιουργία 30 θέσεων εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή 
αδιαφορεί...  
για την επικείμενη απώλεια 8.500 θέσεων εργασίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας! Με 
αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη για την επιλογή συγκεκριμένης 
πολυεθνικής εταιρείας καταναλωτικών ειδών να παράγει στη χώρα μας 110 κωδικούς προϊόντων 
που μέχρι τώρα παράγονταν στο εξωτερικό, η ΠΕΦ αναφέρει   ότι το όφελος για την εθνική 
οικονομία εκτιμάται σε 30 θέσεις εργασίας και 20 - 25 εκατ. ευρώ. Όμως, σημειώνει η ΠΕΦ «το 
υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση οδηγούν σε καταδίκη την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων 
εισάγοντας μια μοναδική σε όλη την Ευρώπη διάταξη που προβλέπει τη συνταγογράφηση με 
δραστική και την υποκατάσταση στο φαρμακείο με το -εισαγόμενο λόγω χαμηλού κόστους- 
φθηνότερο γενόσημο». Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διάταξης είναι: Απώλεια 8.500 θέσεων 
εργασίας και ζημία που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για την εθνική οικονομία. 

 

http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-theseis-ergasias.htm
http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-theseis-ergasias.htm
http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-theseis-ergasias.htm
http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-theseis-ergasias.htm
http://www.inews.gr/89/farmakoviomichania--kindynevoun-8500-theseis-ergasias.htm
http://www.inews.gr/t/%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82_chatzidakis.htm
http://www.inews.gr/t/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1_farmakeia.htm
http://www.inews.gr/t/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1_genosima.htm
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Τίτλος : 
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ : ZHTAME ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
-ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Μέσο :  

http://pfsgr.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&

utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE

%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%C

E%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF

%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE

%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3

%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29 

 
Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα φαρμακεία λόγω 

της ασυνέπειας των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ 
 αποτυπώνει πανελλαδική έρευνα της ΜΑRC που παρουσίασε σε 

συνέντευξη τύπου ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. 
Ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κατήγγειλε την πρακτική 

εκβιασμού μέσω της απειλής ατομικών συμβάσεων και τόνισε οτι 
το"τεφτέρι" εφαρμόζεται σε ανεξέλεγκτο σημείο πλέον στα φαρμακεία.  

Πατείστε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης.  

http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/zhtame.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://www.pfs.gr/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%A6%CE%A3.aspx
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Τίτλος : 
Φάρμακο προκάλεσε σε Γάλλο απίστευτες παρενέργειες  

Μέσο :  
http://www.gazzetta.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.gazzetta.gr/poker/article/349527-farmako-prokalese-se-

gallo-apisteytes-parenergeies 

Μπορεί ένα φάρμακο να μετατρέψει έναν άνθρωπο σε τζογαδόρο και gay; Σύμφωνα με τα 

Γαλλικά δικαστήρια η απάντηση είναι "Ναι", αφού δικαίωσε τον Didier Jambart μετά από 

μία διαμάχη 7 χρόνων με την βιομηχανία GlaxoSmithKline. 

Ο Γάλλος πήρε το φάρμακο σαν απαραίτητο βοήθημα εξαιτίας του Πάρκινσον που του 

διαγνώστηκε όμως ακολούθησε ένας εφιάλτης για τον ίδιο και την οικογένεια του. Ο τζόγος 

του στοίχησε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ενώ πούλησε και τα παιχνίδια των παιδιών του για να 

μαζέψει μερικά ευρώ. 

Διαβάστε όλη την ιστορία εδώ. 

 

http://www.gazzetta.gr/poker/article/349527-farmako-prokalese-se-gallo-apisteytes-parenergeies
http://www.gazzetta.gr/poker/article/349527-farmako-prokalese-se-gallo-apisteytes-parenergeies
http://www.gazzetta.gr/poker/article/349527-farmako-prokalese-se-gallo-apisteytes-parenergeies
http://www.pokerlobbygr.com/article/5394/pharmako-ton-ekane-tzogadoro-kai-gay

