
 

[1] 
 

 
 

 
 

ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2012 
 
 

 

 
 

 

 

Τίτλος : 
Η γερμανική επέλαση  
 

Μέσο : 
http://kostasxan.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://kostasxan.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8923.html 
 

Όλο και πιο έντονη καθίσταται η παρουσία των Γερμανών στη χώρα μας, με 
κυβερνητικούς αξιωματούχους τους να  πηγαίνουν και να έρχονται. Ο Χ.Φούχτελ 
ήταν μόνο η αρχή, αφού με την  υλοποίηση της συμφωνίας  της  «Ελληνογερμανικής 
Εταιρικής Σχέσης», σε λίγο κάθε υπουργείο θα έχει το Γερμανό του.  
 
Πρόκειται για  μία συμφωνία νεοαποικιακού τύπου,  με την οποία η χώρα ανοίγει τις 
πόρτες σε στρατηγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας και του κράτους στη 
Γερμανία.  Την περασμένη Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου,  η υφυπουργός 
Εξωτερικών Εμιλυ Χάρμπερ και ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Σταύρος 
Παπασταύρου, επιβεβαίωσαν την βούληση των δύο κυβερνήσεων για την 
υλοποίηση της. 
 
Οι βάσεις της στενής «συνεργασίας» με τη Γερμανία  μπήκαν το Μάρτιο του 2010, 
όταν ο Γιώργος Παπανδρέου υπέγραψε με την Ανγκελα Μέρκελ το σύμφωνο 
ελληνογερμανικής συνεργασίας, το οποίο είχε πολλές άγνωστες πτυχές, που 
αρχίζουν να φωτίζονται  δύο χρόνια μετά. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε  μόνο για την 
«Ελληνογερμανική Συνέλευση» υπό τον Χ.Φούχτελ και την εγκατάσταση των 
γερμανικών πολιτικών ιδρυμάτων της Γερμανίας στην Ελλάδα.  Την περασμένη 
Τετάρτη έγιναν γνωστές και άλλες  πλευρές του συμφώνου, όπως η συνεργασία με 
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τους Γερμανούς στην αναμόρφωση του συστήματος υγείας, στην οικονομική 
ανάπτυξη, σε ζητήματα μετανάστευσης, στον τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην Παιδεία και αρκετά ακόμα. 
Η παρουσία των Γερμανών στην Ελλάδα δεν έχει κάποια θεσμική επίφαση και δεν 
συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με άλλα κράτη της Ευρωζώνης και των δανειστών. Ούτε 
ισότιμα διμερής είναι φυσικά, αφού μόνο η γερμανική πλευρά  δρα στην Ελλάδα, 
χωρίς να συμβαίνει το αντίστοιχο στη Γερμανία από την ελληνική πλευρά. 
 
Όταν ο Γ. Παπανδρέου υπέγραφε με τη Μέρκελ τη συμφωνία αυτή, που ουδέποτε 
ανακοίνωσε το περιεχόμενό της στην Ελλάδα, οι διπλωματικές υπηρεσίες της 
Γερμανίας ανέφεραν καθαρά ότι «η συνεργασία επεκτείνεται και σε θέματα 
κρατικής διαχείρισης». Τις λεπτομέρειες ανέλαβαν ο γερμανός υπ.Εξωτερικών 
Γκ.Βεστερβέλε με τον έλληνα ομόλογό του  Δ.Δρούτσα, το Νοέμβριο του ίδιου 
χρόνου, ενώ την εντατικοποίηση των ελληνογερμανικών σχέσεων  στη συνέχεια 
αποφάσισε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου , ως  αναπληρώτρια υπουργός 
Εξωτερικών μαζί με τον γερμανό υφυπουργό Εξωτερικών Βολφ Ρούτχαρτ Μπορν. 
Στις 17 Μαρτίου 2011, μάλιστα, αποφάσισαν συγκεκριμένα προγράμματα  για τη 
διαχείριση των ελληνικών νοσοκομείων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 
Μετατρέπεται πράγματι τελικά η Ελλάδα σε  αποικία ή πρόκειται για μία ισότιμη 
εταιρική σχέση με τη Γερμανία να θέλει απλώς να προσφέρει τεχνογνωσία για τον 
εκσυγχρονισμό και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως επισήμως 
αναφέρουν;  
 
  «Μέχρι το 2009 η γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα ήταν ο παράδεισος για κάθε 
γερμανό διπλωμάτη πριν βγει στη σύνταξη» υποστήριζε πριν από λίγες μέρες 
 γερμανός πολιτικός αναλυτής. «Η Ελλάδα δεν είχε πολύ δουλειά, αλλά είχε καλό 
κλίμα και ο εκάστοτε πρέσβης αξιοποιούσε  τη δυνατότητα να δραπετεύει για να 
εκδράμει στα νησιά και στην ελληνική ύπαιθρο, είτε για θαλάσσια σπορ, είτε για 
πεζοπορία».  Όλα αυτά, όμως, μέχρι το 2009, γιατί μετά η κατάσταση άλλαξε 
εντελώς.  Οι Γερμανοί είχαν πλέον πολύ δουλειά να κάνουν στην Ελλάδα. 
 
Στην πρεσβεία, από τους χαλαρούς ρυθμούς, πέρασαν στις υπερωρίες. Το πρώτο 
βασικό καθήκον της γερμανικής πρεσβείας, η οποία στο μεταξύ αναβαθμίστηκε, 
 ήταν η συλλογή πληροφοριών. Η Γερμανία ήθελε να γνωρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερα και για περισσότερους, σχετικά με το κράτος του οποίου την τύχη 
(μέσω της ισχύος της στην Ευρωζώνη)  θα διαχειριζόταν. «Ο λόγος απλός» εξηγεί 
διπλωμάτης. «Η εξέλιξη του προβλήματος της Ελλάδας θα επηρέαζε άμεσα όλη την 
ευρωζώνη και τη Γερμανία, φυσικά. Έπρεπε λοιπόν, να ελεγχθούν οι κινήσεις της». 
Έτσι διοργανώθηκε άμεσα το σχέδιο ελέγχου και επιρροής της Ελλάδας, ώστε «η 
Γερμανία όχι μόνο να αποφύγει κάθε κίνδυνο, αλλά όπου είναι δυνατό να 
επωφεληθεί κιόλας από την κρίση». 
 
Τον περασμένο Απρίλιο έφτασε στην Αθήνα  ο νέος δραστήριος πρέσβης, 
 Βόλφγκανκ Ντόλτ (Wolfgang Dold), ο οποίος θεωρείται πολύ ικανός, με 
προϋπηρεσία στο Τελ Αβίβ, την Πρετόρια και στην κεντρική υπηρεσία του 
υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, στη Βόννη και το Βερολίνο. 
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Την ίδια περίπου περίοδο άρχισαν να επανεμφανίζονται στην Αθήνα και τα 
γερμανικά πολιτικά ιδρύματα. Κάποια από αυτά είχαν μια χαλαρή παρουσία στην 
Ελλάδα κάποτε, αλλά τη δεκαετία του ’90 έβαλαν λουκέτο κι έφυγαν από τη χώρα. 
 
Τις βάσεις για τις στενότερες ελληνογερμανικές σχέσεις έβαλε ο –αμερικανοτραφής 
είναι η ειρωνεία-  Γ. Παπανδρέου. Σε συνάντησή του πριν από δύο χρόνια με την 
Ανγκελα Μέρκελ συζητήθηκε  η  συμφωνία «ελληνογερμανικής προσέγγισης» στην 
οποία γινόταν λόγος και για την παρουσία των γερμανικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα 
.  Στη συνέχεια  η γερμανική βουλή  ενέκρινε ειδικά κονδύλια προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, προκειμένου  να ενισχυθούν οι δράσεις των πολιτικών γερμανικών 
ιδρυμάτων (κάθε ένα από αυτά σχετίζεται και με ένα γερμανικό κόμμα) εκτός 
Γερμανίας.  Έτσι,  από τον περασμένο Μάιο το ινστιτούτο Κόνραντ Αντενάουερ 
(που απηχεί την ιδεολογία και την πολιτική του  CDU της Μέρκελ) νοίκιασε γραφεία 
στην οδό Μουρούζη, στελέχωσε τα παράρτημά του με πολλά και δραστήρια 
 πρόσωπα και ξεκίνησε μία πολύ έντονη δραστηριότητα.  Ήδη συνεργάζεται στενά 
με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ενώ δείχνει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και για τα ελληνικά ΜΜΕ. Πριν από λίγο καιρό διοργάνωσε 
σεμινάρια/εργαστήρια  για Έλληνες δημοσιογράφους, που φιλοξένησε σε κεντρικό 
αθηναϊκό ξενοδοχείο. Στα σεμινάρια, όπως ανέφερε το ίδρυμα,  συμμετείχαν  ο 
γερμανός πρέσβης Wolfgang Dold, το μέλος της Task Force JensBastian, ο 
συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ Γιώργος Τζογόπουλος και ο δημοσιογράφος της 
«Καθημερινής» και του «Σκάι» Τάσος Τέλλογλου. 
 
Το σοσιαλδημοκρατικό ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ, που είχε αδρανοποιηθεί μετά την 
κυβέρνηση Σημίτη, επανεμφανίστηκε κι αυτό, το οποίο επίσης ξεκίνησε συνεργασία 
με το ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά και με το ΙΣΤΑΜΕ, καθώς και με κάποια στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. Από τους πρώτους  που έσπευσαν να συνεργαστούν  μαζί του  ήταν ο 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος, από τα στελέχη της νέας γενιάς 
που προωθεί ο Ευ.Βενιζέλος. Ο Κ.Τριαντάφυλλος έχει ήδη πραγματοποιήσει κοινές 
εκδηλώσεις και ομιλίες με το «Φρίντριχ Έμπερτ» στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη 
Χίο. 
 
Από τις τελευταίες αφίξεις γερμανικών πολιτικών ιδρυμάτων που άνοιξαν γραφεία 
στην Ελλάδα, ήταν το «Φρίντριχ Νάουμαν» των Φιλελευθέρων και το «Ρόζα 
Λούξεμπουργκ» του γερμανικού κόμματος της Αριστεράς. Υπάρχει επίσης το 
«Χάινριχ Μπελ» του κόμματος  των γερμανών  Πρασίνων, που συνεργάζεται στενά 
 με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. 
 
 Στενή συνεργασία με τους Γερμανούς έχει αποκτήσει εσχάτως και το ΕΛΙΑΜΕΠ 
(Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής). Πρόσφατα, στις 26 
Νοεμβρίου, το ΕΛΙΑΜΕΠ ανακοίνωσε ότι «ο αναπληρωτής καθηγητής του 
πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Δ. Σωτηρόπουλος, μίλησε σε 
ημερίδα  του Ιδρύματος Friedrich Ebert στο Βερολίνο για τη μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια της Ελλάδας και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία». Εχθές, πάλι, ήταν 
προγραμματισμένη ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ  και του DAAD (Γερμανική Υπηρεσία 
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) για να αναλύσουν την κρίση και τις επιπτώσεις των 
διαμαρτυριών («Διαμαρτυρόμενοι πολίτες – Ευρώπη σε κρίση»), ενώ στις 2 
Νοεμβρίου το ΕΛΙΑΜΕΠ μαζί με  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Ίδρυμα Friedrich Ebert διοργάνωσαν συζήτηση με θέμα: «Σενάρια για την 
Ευρωζώνη 2020: Κατάρρευση ή οδός διαφυγής από την κρίση;». Επίσης, μεταξύ 
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των επιστημονικών συνεργατών του ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται  το όνομα του Jens 
Bastian, ο οποίος είναι μέλος της περίφημης Task Force, ενώ στο ανθρώπινο 
δυναμικό του ΕΛΙΑΜΕΠ αναφέρεται και ο συνεργάτης του ιδρύματος Κόνραντ 
Αντενάουερ, Γιώργος Τζογόπουλος.  
 
 Από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες Γερμανών στην Ελλάδα είναι αυτή του 
εντεταλμένου της Ανγκελα Μέρκελ, Χανς Γ. Φούχτελ. Είναι γνωστό ότι γερμανοί 
τοποτηρητές έχουν τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε νευραλγικό πόστο, συνήθως όμως 
με κάποια θεσμική ευρωπαϊκή ιδιότητα.  Με τον Χ. Γ. Φούχτελ ,ωστόσο, δεν 
τηρήθηκαν παρόμοια προσχήματα. Η ιδιότητα με την οποία περιοδεύει εδώ και 
μήνες σε όλη την Ελλάδα (χαρίζοντας  ρολόγια κούκους στους δημάρχους που 
συναντά) είναι αυτή του επικεφαλής της «Ελληνογερμανικής Συνέλευσης». 
Πρόκειται για μία  γερμανικής εμπνεύσεως ένωση γερμανικών και ελληνικών 
δήμων, που είχαν συμφωνήσει η Ανγκελα Μέρκελ και ο Γ.Παπανδρέου. Η 
ελληνογερμανική συνέλευση ιδρύθηκε στις 5 Μαρτίου του 2010 από τους δύο τους, 
 για να ενισχύσουν τη «στενή φιλία» των δύο χωρών που ξεκινούσε,  καθώς και « τη 
συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως ανέφερε  η σχετική 
ανακοίνωση. 
 
Ο Χ.Γ. Φούχτελ στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 
συγκεκριμένους δημάρχους και περιφερειάρχες για να τους «πουλήσει» την 
τεχνογνωσία γερμανικών δήμων και επιχειρήσεων, σχετικά με τα σκουπίδια, τη 
διαχείριση αποβλήτων, καθώς και θέματα ενέργειας και δευτερευόντως τουρισμού. 
«Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αναμένεται να έρθουν μελλοντικά στην Ελλάδα, θα 
πάνε στην περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτός είναι ένας τρόπος 
για να γυρίσουν να λεφτά αυτά πίσω στη Γερμανία» αναφέρει στέλεχος της Τ.Α που 
παραβρέθηκε σε μία από τις συναντήσεις που έχουν γίνει. Ο περιφερειάρχης 
Αττικής, Γ.Σγουρός,  είναι ο «αιρετός άρχοντας» που έχει δεχθεί το πιο έντονο 
 μαρκάρισμα του Φούχτελ, ενώ στενές σχέσεις διατηρεί και τους Γ.Μπουτάρη και 
Π.Τατούλη. Από την κυβέρνηση, συνεργάζεται στενά με τον υπουργό Εσωτερικών 
 Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με τον οποίο επισκέφτηκαν και πρόσφατα, τον Οκτώβριο, τη 
Γερμανία. Εκεί ο Ευρ.Στυλιανίδης μίλησε  για «συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό 
της διοίκησης, τη διαχείριση των σκουπιδιών και την αναβάθμιση και αξιοποίηση 
των ιαματικών πηγών». 
 
 Ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον γερμανό πρέσβη αλλά και γερμανούς πολιτικούς, 
διαθέτουν σταθερά τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη (η Ντόρα Μπακογιάννη 
έχει προσκληθεί από το Κόνραντ Αντενάουερ και στο Βερολίνο), παλαιότεροι και 
νεότεροι, καθώς την παράδοση συνεχίζουν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο 
Κώστας Μπακογιάννης. Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει αφήσει τις καλύτερες 
εντυπώσεις στους Γερμανούς, ενώ καλή σχέση έχει και ο Ευάγγελος Αντώναρος από 
τους βουλευτές της Ν.Δ. Οι πολιτικοί που συνομιλούν με την γερμανική πρεσβεία 
έχουν πληθήνει εσχάτως, το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, κάτι που είναι φυσικά 
εύλογο λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος της χώρας. 
 
Ο γερμανός πρέσβης  ενδιαφέρεται να συνομιλεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς 
και δεν είναι λίγα τα σχόλια βουλευτών  που αναφέρουν ότι ο ρόλος του  «έχει 
υποκαταστήσει αυτόν που είχε κάποτε στην Ελλάδα ο αμερικανός πρέσβης», καθώς 
η Ελλάδα εξαρτάται πλέον εν πολλοίς από τις αποφάσεις της Γερμανίας. 
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Εντύπωση έκανε πρόσφατα και η συνάντηση που ζήτησε και πραγματοποίησε ο 
γερμανός επικεφαλής της Task Force, Χορστ Ράιχενμπαχ με τον Μανώλη Γλέζο. 
Έλληνας διπλωμάτης σχολίαζε ότι «ο εκπρόσωπος της χώρας που είχε υπό κατοχή 
την Ελλάδα συνάντησε τον άνθρωπο που κατέβασε τη γερμανική σημαία , ως 
ένδειξη συμφιλίωσης για να περάσει το μήνυμα ότι όλα αυτά πλέον είναι περασμένα 
 ξεχασμένα». Άλλες πληροφορίες όμως,  θέλουν τον Χ. Ράιχενμπαχ να έχει έντονο 
ενδιαφέρον για το θέμα του κατοχικού χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 
παρότι  αυτό δεν αναγνωρίζεται από τη Γερμανία. Διπλωματική πηγή αναφέρει κι 
ένα πιο προχωρημένο (ανεπιβεβαίωτο) σενάριο, ότι δηλαδή,  επειδή αυτό είναι ένα 
θέμα για το οποίο οι Γερμανοί έχουν πάντα το νου τους, δεν αποκλείεται -σε 
περίπτωση που το κούρεμα που ζητά το ΔΝΤ καταστεί αναπόφευκτο, μαζί με το 
κόστος για τους Γερμανούς-  να βάλουν ως όρο την παραίτηση της Ελλάδας από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τον β’ παγκόσμιο πόλεμο. 
 
 Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Γερμανίας και για  τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που τους προσφέρει η κρίση της χώρας. Ελέγχουν ήδη τον ΟΤΕ εδώ και καιρό, ενώ 
δεν κρύβουν και το ενδιαφέρον τους και για τον έλεγχο της ΔΕΗ, κάτι που 
επιχείρησαν χωρίς επιτυχία επί κυβέρνησης Καραμανλή,  μέσω της γερμανικής 
RWE. 
 
Οι γερμανικές εταιρείες Ferrostaal, Thyssen και ΜΑΝ, έχουν αποτραβηχθεί προς το 
παρόν, λόγω των σκανδάλων των δωροδοκιών που αποκαλύφτηκαν τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα μας. Η Siemens, πάντως,  επαναδραστηριοποιείται και πάλι , όπου 
μπορεί, συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες, όπως έκανε πρόσφατα , συμμετέχοντας σε 
διαγωνισμό (που κηρύχθηκε όμως άγονος) για την ηλεκτρική διασύνδεση των 
Kυκλάδων, όπου έβαλε και ρήτρα δραχμής (όπως αποκάλυψε η «Καθημερινή»). 
 
 Τόσο η γερμανική πρεσβεία, όσο και η ίδια η Μέρκελ δεν έπαψαν να πιέζουν και 
για τα ιδιωτικά γερμανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Όταν η  γερμανίδα 
καγκελάριος  επισκέφτηκε πρόσφατα την Αθήνα,  παρά το λίγο χρόνο που έμεινε, 
φρόντισε να παραβρεθεί μαζί με το  πρωθυπουργό Α. Σαμαρά σε εκδήλωση που 
οργάνωσε η γερμανική πρεσβεία στο Χίλτον με  γερμανούς επιχειρηματίες που είχε 
φέρει μαζί της.  Στη συνάντηση αυτή ήταν επίσης, μεταξύ άλλων,  ο διευθύνων 
σύμβουλος της Bosch στην Ελλάδα, Bairon Herzberg, ο διευθύνων σύμβουλος της 
Siemens Hellas, Πάνος Ξυνής, o διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ 
και ο διευθύνων σύμβουλος της Hochtief Hellas, Joachim Koechling, αλλά  και ο 
πρόεδρος του ΣΕΒ  Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου  Μιχάλης Μαϊλλης, ο Γιώργος Ζανιάςκαι o τραπεζίτης 
ΝίκοςΝανόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ  Αρθούρος Ζερβός και ο 
πρόεδρος του συνδέσμου φαρμακευτικών επιχειρήσεων Κώστας Φρουζής.   
 
Το γερμανικό ενδιαφέρον, βέβαια,  είναι μεγάλο για πολλούς ακόμα τομείς, όπως 
στα θέματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και του τουρισμού (όπου 
δραστηριοποιείται και ο γερμανικός τουριστικός κολοσσός TUI που συμμετέχει και 
στον όμιλο  Grecotel).  Η πλέον κερδοφόρα ενασχόληση ωστόσο, στη χώρα μας, 
εσχάτως, παραμένει αυτή της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank, η οποία έχει 
αναλάβει από την κυβέρνηση διάφορες δουλειές ως σύμβουλος ιδιωτικοποιήσεων 
και όχι μόνο, ενώ την Τετάρτη ανακοινώθηκε  ότι προσελήφθη μαζί με  τη Morgan 
Stanley και  ως συμβούλους για το πρόγραμμα επαναγοράς του ελληνικού χρέους. 
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 Ασαφείς προς το παρόν παραμένουν  οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια των 
γερμανικών τραπεζών για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 
 
 Αυτή την εβδομάδα –ως εισαγωγή στα «νέα ήθη»-  είχαμε και την επίσκεψη του 
γερμανού υπουργού Υγείας,  Daniel Bahr, στον  έλληνα υπουργό Υγείας, Ανδρέα 
Λυκουρέντζο. Ο γερμανός υπουργός  δήλωσε ότι η επίσκεψή του «αποτελεί την 
αναγνώριση για την πρόοδο η οποία έχει πραγματοποιηθεί από την Ελλάδα, αλλά 
και ένα μήνυμα από την πλευρά της Γερμανίας ότι σκοπεύει και επιθυμεί να 
βοηθήσει την Ελλάδα στην διαδικασία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων». Ο 
DanielBahr ανήκει στο κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP)του αντικαγκελάριου Φίλιπ 
Ρέσλερ, που έχει πυροδοτήσει πολλά σχόλια με τις δηλώσεις του για την Ελλάδα. Ο 
Φ.Ρέσλερ, πάντως, στην Γερμανία πέρα από την κριτική που του ασκείται από την 
αντιπολίτευση, ότι έχει υποβαθμίσει τη δημόσια Υγεία στη χώρα του, θεωρείται και 
περίπου ως εκπρόσωπος του λόμπι των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας 
και του φαρμάκου.  Οι «κακές γλώσσες» μάλιστα,  συνέδεσαν την επίσκεψη αυτή με 
πιέσεις για εξόφληση των χρεών προς τους γερμανούς προμηθευτές  στην υγεία και 
στα φάρμακα. 
 
Οι  πιέσεις προς στην κυβέρνηση  για εξόφληση των χρεών  προς τις γερμανικές 
επιχειρήσεις , είναι έντονες έτσι κι αλλιώς και αφορούν όλο το φάσμα. Αυτή την 
περίοδο, που αναμένεται να διατεθούν και κονδύλια από τη δόση για αυτό, είναι 
ακόμα μεγαλύτερες  και στο υψηλότερο επίπεδο. 
 
Το επόμενο διάστημα, πάντως, οι Γερμανοί  αναμένεται να ρίξουν ιδιαίτερο βάρος 
και στα επικοινωνιακά, καθώς διαπιστώνουν ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα είναι 
αρνητική κι εκείνοι επιθυμούν να περάσουν την εικόνα «των γερμανών φίλων που 
έρχονται για να βοηθήσουν». 
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Το κόμμα δημιουργεί τους «Γιατρούς με σύνορα» μόνο για Έλληνες 

Την ώρα που οι ιατρικές οργανώσεις αντιδρούν και λένε ότι «η υγεία δεν έχει χρώμα» και ότι 
πρέπει να βοηθούν όλους τους ασθενείς, η Χρυσή Αυγή, σε λίγες μέρες ανακοίνωσε την 
προαναγγελία των «Γιατρών με Σύνορα».  
 
Όπως αναφέρουν μάλιστα, «μετά τις διανομές τροφίμων, την Τράπεζα Αίματος και την Εργασία για 
Έλληνες, ακολουθεί το κοινωνικό έργο σε θέματα Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, το 
οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε Έλληνες».  

 

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/454256/i-ugeia-ehei-hroma-gia-ti-hrusi-augi/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/454256/i-ugeia-ehei-hroma-gia-ti-hrusi-augi/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/454256/i-ugeia-ehei-hroma-gia-ti-hrusi-augi/
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ΕΟΠΥΥ  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
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Χθες 4/12 υπήρξε συνάντηση κλιμακίου του Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ με τον νέο 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλου για τα προβλήματα του 

κλάδου των εργαστηρίων. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα ήταν όμως 

σύντομη λόγω έκτακτης απασχόλησης του Πρόέδρου. 
 

Από την συζήτηση που περιορίστηκε κυρίως στα οικονομικά ζητήματα της 
καθυστέρησης των πληρωμών ο κ. Παπαγεωργόπουλος μας είπε ότι 

γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για να πληρωθούν δύο 
μήνες εντός του Δεκεμβρίου χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη 

δέσμευση ημερομηνίας. Το μόνο για το οποίο αναφέρθηκε ήταν ότι την 
επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η εντολή πληρωμής ενός ή δύο μηνών ώστε 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή μας εντός του Δεκεμβρίου. 
 

Μας είπε ακόμη ότι προσωπικά πιστεύει ότι αδικούμεθα σε σχέση με 
άλλους παρόχους και ότι αυτή η αδικία θα προσπαθήσει να σταματήσει να 

γίνεται. 
 

Αναφέρθηκε στις πληρωμές των παλαιών οφειλών ότι η καταβολή τους θα 

ξεκινήσει μόλις εκταμιευθεί η δόση του δανείου και η πληρωμή μας θα 
πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2013. Αναφέρθηκε οτι θα υπάρξει σχετικό 

κούρεμα το ύψος του οποίου δεν γνωρίζει. Στην αντίδρασή μας για το 
κούρεμα δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το αίτημα μας περί μη κουρέματος 

εφ’ όσον ζητηθεί η γνώμη του 
 

Γενικά όμως κράτησε μια επιφύλαξη ότι η πληρωμή των παλαιών θα γίνει 
εφ’ όσων έχουν γίνει εκκαθαρίσεις !!!!!!!!!!!! Για το σκοπό αυτό έχει 

ζητήσει να γίνει πρόχειρος λογιστικός έλεγχος των παλαιών οφειλών 
προκειμένου να μη χαθούν τα κονδύλια , που κινδυνεύουν εάν δεν 

απορροφηθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπε οτι εάν δεν καταστεί 
δυνατόν να πληρωθούν τα παλαιά λόγω μή εκκαθάρισης θα 

χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για την εξόφληση του 2012 μια και η τρόικα 
τους αφήνει τέτοιο περιθώριο. 

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Του παραδώσαμε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα που το αναρτάμε για να το 

γνωρίζετε το οποίο δεσμεύτηκε να μελετήσει. 

 
Η εκτίμηση μας είναι ότι , εφ’ όσον η διαδικασία πληρωμής με την 

συλλογή ασφαλιστικών και φορολογικών ενημερώσεων δεν έχει ξεκινήσει 
ανεξάρτητα από τις καλές του προθέσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι 

αδύνατον να υπάρξει καταβολή πληρωμών εντός του Δεκεμβρίου αφού η 
γραφειοκρατία έκδοσης και υπογραφής ενταλμάτων σύμφωνα με τα όσα 

μέχρις σήμερα γνωρίζουμε απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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Με τη διακοπή της πίστωσης προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, την 
τέταρτη κατά σειρά από την αρχή του έτους, να βρίσκεται σε εξέλιξη για 

δεύτερη συνεχή εβδομάδα από τους φαρμακοποιούς, η Διοίκηση του 

οργανισμού προχωρά άμεσα στη λήψη απόφασης για την υπογραφή 
ατομικών συμβάσεων με όσους φαρμακοποιούς δεν επιθυμούν να 

«συνταχθούν στη γραμμή» των κατά τόπους φαρμακευτικών συλλόγων. 
  

Έτσι τα φαρμακεία που θα υπογράψουν ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 

θα μπορούν να χορηγούν ξανά με πίστωση φάρμακα προς τους 
ασφαλισμένους. Όπως μάλιστα εξηγεί στο Capital.gr ο νέος πρόεδρος του 

ΕΟΠΥΥ Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, τα συμβεβλημένα φαρμακεία 
ενδεχομένως και να πληρώνονται πιο γρήγορα σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

τα οποία θα συνεχίζουν να τηρούν τη συλλογική σύμβαση. 
 

Η πρόταση αυτή θα τεθεί επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. 

του οργανισμού και θα εφαρμοστεί άμεσα σε περίπτωση που εγκριθεί, 
γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τους 

φαρμακοποιούς και να δυναμιτίσει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο 
κλίμα. 
 

«Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για διαγραφή των οφειλών, υπάρχει μια 

καθυστέρηση στην πληρωμή. Γιατί λοιπόν τέτοια πίεση σε μια στιγμή που 
όλες οι κοινωνικές αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Η 

αγορά θα δείξει ποια κατηγορία φαρμακείων θα έχει μέλλον» σημειώνει ο 
πρόεδρος του οργανισμού και συμπληρώνει πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

πολλά φαρμακεία που διαφωνούν με την απόφαση για αναστολή της 
πίστωσης που έχουν λάβει οι φαρμακευτικοί σύλλογοι. 
 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πάντως, μπροστά στη λήψη μιας 
τέτοιας απόφασης, έκανε ήδη σαφείς τις προθέσεις του. «Αντί να 

σκέφτονται τρόπους που θυμίζουν αυταρχικά καθεστώτα, θα πρέπει να 
τηρούν τη νομοθεσία, τις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματά τους. 

Τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις κλιμακώνουν την ένταση και δημιουργούν 

http://medispin.blogspot.gr/2012/12/wwwcapitalgr_5.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/wwwcapitalgr_5.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/wwwcapitalgr_5.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/wwwcapitalgr_5.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[11] 
 

περισσότερα προβλήματα στη φαρμακευτική περίθαλψη των 

ασφαλισμένων» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΦΣ Θεόδωρος Αμπατζόγλου, 

απευθυνόμενος στη διοίκηση του οργανισμού. 
 

Η κατάσταση πάντως φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τους 

ασφαλισμένους να γίνονται οι βασικοί αποδέκτες και της έλλειψης 
ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, αλλά και των κινητοποιήσεων των 

φαρμακοποιών. Είναι χαρακτηριστικό πως οκτώ στους δέκα 
φαρμακοποιούς παραδέχονται πως οι πελάτες τους δεν είναι πλέον σε 

θέση να εξοφλήσουν άμεσα τα φάρμακά τους, ενώ το πρόβλημα να 
γίνεται ακόμη πιο έντονο στην περιφέρεια, όπως δείχνει και η έρευνα της 

MARC που έγινε για λογαριασμό του ΠΦΣ. 
 

Βίκυ Κουρλιμπίνη 
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Προς τα 

Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
 

Ενταύθα 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Οι “αντιμνημονιακοί”, αλλά προνομιακοί συνομιλητές του ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ 
και της τρόικας ξαναχτύπησαν. 
 

Επιχαίροντες για την υποβάθμιση της περίθαλψης του Έλληνα 
ασφαλισμένου, και ευελπιστούντες ότι τα ιατρικά “σεμινάρια” θα 

εξελιχθούν με μιας σε φαρμακευτικά, ετοιμάζουν λίστες προγραφών για 
τους γιατρούς (τους οποίους, όμως, τολμούν να αποκαλούν συναδέλφους) 

οι οποίοι γιατροί, υπακούοντας στις εντολές του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου αλλά και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, 

συνταγογραφούν σύμφωνα με αυτές τις εντολές. 
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν 

να συνταγογραφούν με τον ίδιο –“εξυπνακίστικο”, όπως κάποιοι 
χαρακτηρίζουν,- τρόπο ακολουθώντας τις οδηγίες του ΠΙΣ και 

αδιαφορώντας για τις δωσιλογικές συνήθειες ορισμένων. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας 
 

 

Απόστολος Σωτηρούδης      Ανδρέας Μαζαράκης 

http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7281.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7281.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7281.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7281.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη νάρκη που έχει η χώρα και η οικονομία 

μπροστά της είναι η ανεργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στις 30 
Νοεμβρίου η Eurostat, τον Αύγουστο (που η βαριά βιομηχανία της χώρας, 

o τουρισμός δουλεύει στο φουλ) η ανεργία έφθασε στο 25,4%, ενώ στους 
νέους το ποσοστό φθάνει το 57% και είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. 

Κάθε ημέρα στον ιδιωτικό τομέα χάνουν τη δουλειά τους 1.000 
εργαζόμενοι. 
 

Πάρτε το καλύτερο σενάριο για την Ελληνική οικονομία, δηλαδή ότι η 
ύφεση το 2013 θα είναι 4% και το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 

οριακά θετικός. Αντέχει η κοινωνία να συνεχιστεί η αύξηση της ανεργίας 
με αυτούς τους ρυθμούς τον επόμενο χρόνο; Σήμερα οι καταγεγραμμένοι 

άνεργοι είναι περίπου 1.250.000. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται 

οι αυτοαπασχολούμενοι. Αν έχουμε άλλες 300.000 ανέργους το 2013 θα 
ξεπεράσουμε το 1,5 εκατ. επίσημα καταγεγραμμένους ανέργους, ενώ στην 

πραγματικότητα ο αριθμός θα πλησιάζει τα δύο εκατομμύρια. Το εργατικό 
δυναμικό της χώρας είναι 3.93 εκατ. Υπάρχουν προβλέψεις ότι το 

εφιαλτικό σενάριο για την ανεργία δεν είναι απίθανο. Ο ΟΟΣΑ για 
παράδειγμα στην εξαμηνιαία έκθεση του, προβλέπει για την Ελλάδα 

ανεργία 23,6% φέτος, 26,7% για το 2013 και 27,2% για το 2014. 
 

Δικαίως, η κυβέρνηση έχει δώσει τώρα το βάρος στην εκταμίευση της 

δόσης. Ο πόλεμος όμως το 2013 θα κριθεί στην ανάσχεση της ανεργίας. 
Είναι απαραίτητο με συνοπτικές διαδικασίες και έκτακτες αποφάσεις να 

κάνει η Κυβέρνηση ότι είναι απαραίτητο για να προσελκύσει επενδύσεις 
στη χώρα. Χωρίς καμία καθυστέρηση να κηρύξει τον πόλεμο στην 

γραφειοκρατία, να εκλογικεύσει και απλοποιήσει τη φορολογία, να 
χτυπήσει συμφέροντα και συντεχνίες που θα αντιδράσουν, να αγνοήσει 

πολιτικές κατηγορίες για ασημικά, ξεπουλήματα και άλλα τέτοια ανάλογα. 
 

Γιατί αν στο τέλος του 2013 το 40% του εργατικού δυναμικού είναι 
άνεργο, τότε θα είναι game over για τη χώρα ακόμη και αν έχουμε 

πρωτογενές πλεόνασμα. 
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[Του Αλέξανδρου Κασιμάτη από protothema.gr] 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Εδώ και λίγες ημέρες ισχύει ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ που προβλέπει 

τεράστια αύξηση στη συμμετοχή στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές για όλους τους ασθενείς 

χωρίς να εξαιρεί ούτε καν τους καρκινοπαθείς.  

 

Εδώ και 15 μέρες έχουν προστεθεί στις πλάτες των ασθενών και νέα βάρη καθώς ο νέος 

Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ (ισχύει από 18-11-2012) προβλέπει τη συμμετοχή τους 

στα έξοδα νοσηλείας σε ποσοστό 30% και 50% για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ. 

 

Το ζήτημα είναι ότι από τη συμμετοχή αυτή δε γλιτώνουν ούτε οι βαριά πάσχοντες όπως οι 

καρκινοπαθείς, οι αιμοκαθαρόμενοι, οι ψυχικά ασθενείς αλλά ακόμη και όσοι νοσηλεύονται 

σε εντατικές.  

 

Και το θέμα είναι πως όσοι θέλουν να νοσηλευθούν σε ιδιωτικές κλινικές για να γλιτώσουν 

την αναμονή στα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν το τεράστιο 

κόστος.  

Όπως σημειώνουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών: «Στις ιδιωτικές 

κλινικές νοσηλεύονται ασθενείς από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλες τις οικονομικές 

τάξεις, που επιζητούν άμεσα την αποκατάσταση της υγείας τους, χωρίς να περιμένουν στις 

λίστες των κρατικών νοσοκομείων ημερομηνία για εξέταση η για επέμβαση μετά από 

πολλούς μήνες, εάν μέχρι τότε δεν έχει επιδεινωθεί η υγεία τους και εάν βέβαια υπάρχουν τα 

απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση τους. 

 

Η καθιέρωση της συμμετοχής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιβαρύνει δυσβάστακτα 

οικονομικά τον ασθενή που αγωνιά για τη θεραπεία του και οδηγεί μεγάλο αριθμό ασθενών, 

αλλά και συγγενών, σε απόγνωση, που συνειδητοποιούν ότι στην Ελλάδα του 2012 την 

υγεία του μπορεί να ανακτήσει μόνο ο οικονομικά ισχυρός και όχι ο απλός λαός». 
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Η οικονομική κρίση έχει πλήξει το σύνολο των φαρμακείων της χώρας σε 

ποσοστό 95,6%, όπως καταδεικνύει η πανελλαδική έρευνα της ΜΑRC, που 
έγινε για λογαριασμό του ΠΦΣ. 
 

«Ο οικονομικός στραγγαλισμός των φαρμακείων 
δεν έχει τελειωμό. Οι φαρμακοποιοί τρία χρόνια ταλαιπωρούνται και 

βρίσκονται στο στόχαστρο της Πολιτείας λες και αυτοί είναι οι μοναδικοί 
υπεύθυνοι για τη σπατάλη στη Δημόσια Υγεία. Ο κόμπος έφθασε στο 

χτένι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Θεόδωρος 
Αμπατζόγλου, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην οποία αποτυπώθηκε 

η τραγική κατάσταση των φαρμακείων της χώρας. 
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας περισσότερα από... 
 

... 9 στα 10 φαρμακεία αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως «χρωστούμενα 

από το Δημόσιο», «μείωση τζίρου» και «προβλήματα ρευστότητας». Το 
81,7% αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με την άμεση εξόφληση από τους 

πελάτες και το 56,6% ότι δυσκολεύεται να αποπληρώσει τις αποθήκες από 
τις οποίες προμηθεύεται φάρμακα. Το 38% των φαρμακείων αναφέρει ως 

πιθανό το ενδεχόμενο να βάλει «λουκέτο». Στην πράξη μιλάμε για 4.000 
φαρμακεία!!! Έχει μεγάλη σημασία να τονιστεί ότι σε ποσοστό 33,7% τα 

φαρμακεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις τράπεζες. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΩΣΤΑΕΙ… 
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Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι τα χρήματα που οφείλει το Δημόσιο, 

όπως εκτιμά των 67,5% των ερωτηθέντων φαρμακοποιών. Ακολουθεί η 

έλλειψη ρευστότητας με 46,2%, η μείωση του τζίρου με 27,5%, η μη 
άμεση εξόφληση από τους πελάτες με 9,4%, τα χρωστούμενα στις 

αποθήκες με 7,8%, ο κίνδυνος κλεισίματος με 5,4% και τα προβλήματα 
συνεργασίας με τις τράπεζες με 4,4%. 
 

Αν προχωρήσουμε σε βαθύτερη ανάλυση θα διαπιστώσουμε ότι στα 
φαρμακεία που λειτουργούν λιγότερο από έξι χρόνια, το 16,8% αναφέρει 

ως σημαντικότερο πρόβλημα τα χρωστούμενα στις αποθήκες, ποσοστό 
υπερδιπλάσιο από αυτό που αναφέρουν τα παλαιότερα φαρμακεία. Επίσης 

σχεδόν υπερτριπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα, συγκεντρώνει 
το πρόβλημα της μη άμεσης εξόφλησης από τους πελάτες – στα 

φαρμακεία που λειτουργούν σε μέρη με λιγότερους από 10.000 κατοίκους 
(17% κάτω από 10.000 κατοίκους, 6,5% από 10.000-50.000 και 6,3% σε 

μέρη άνω των 50.000 κατοίκων). 
 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΟ 2013 
 

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά, εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 28,47%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 1 
στα 4 φαρμακεία αναμένει πτώση του τζίρου μεγαλύτερη από 40%. Το 

56,2% των φαρμακοποιών, εκτιμά ότι θα αισθανθεί τις μεγαλύτερες 
επιπτώσεις της κρίσης το 2013, ενώ το 22,9% τις αισθάνεται ήδη αυτή την 

περίοδο. Όσον αφορά τη διάρκεια της κρίσης, το 63,5 % θεωρεί ότι θα 
τελειώσει αργότερα από το 2015 
 

Το 14% των φαρμακείων μείωσε το προσωπικό του τα τελευταία τρία 
χρόνια, ενώ το 5,6% το αύξησε. Ένα στα τέσσερα φαρμακεία εξετάζει το 

ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού του το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Το 72,55 των ερωτηθέντων ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα 

έχουν υπάρξει αλλαγές στους όρους πιστώσεων, από τους προμηθευτές–
αποθήκες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στα παλαιά φαρμακεία 

και σε εκείνα που είναι εκτός Αττικής.  
 

«Μετά από τρία χρόνια αλλεπάλληλων κτυπημάτων, το φαρμακείο της 

γειτονιάς παραμένει και θα παραμείνει, βασικός πυλώνας της 

φαρμακευτικής περίθαλψης , απέναντι σε πολύ μεγαλύτερα οικονομικά 
συμφέροντα, που απλώς εποφθαλμιούν το μερίδιο του στην αγορά χωρίς 

κοινωνικά ερείσματα», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΦΣ. 
 

pharmacorner.gr 
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Από κόσκινο θα περάσουν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για άλλη 

μια φορά τις προμήθειες του ΕΣΥ καθώς διαπιστώθηκε ότι οι τιμές πολλών 
υλικών που φθάνουν στα νοσοκομεία είναι πολύ υψηλότερες από ότι στην 

υπόλοιπη αγορά.  
 

Ως σαν να ανακάλυψε την …Αμερική η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών 

Υγείας ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας ότι τα φίλτρα τεχνητού νεφρού 
πωλούνται πολύ ακριβότερα στα νοσοκομεία από ότι θα μπορούσε ενώ και 

οι τιμές που τα δίνουν οι ίδιες εταιρείες στην Κύπρο είναι πολύ 
χαμηλότερες.  
 

Πρόκειται βέβαια για μια τακτική που χρόνια τώρα ακολουθείται από 
πολλές εταιρείες ενώ ακόμη και οι διαγωνισμοί που έχουν 

πραγματοποιηθεί αποδεικνύονται όχι και η πιο συμφέρουσα υπόθεση. 
Άλλωστε τα προϊόντα εξακολουθούν να πωλούνται στο ΕΣΥ 

υπερτιμολογημένα, και κάποιοι να πλουτίζουν τη στιγμή όμως που 

κόβονται μισθοί εργαζομένων ενώ και οι παροχές υγείας ψαλιδίζονται προς 
του ασθενείς.  
 

Χαρακτηριστική η περίπτωση των φίλτρων τεχνητού νεφρού που η 
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ξάφνου ανακάλυψε ότι τα αγοράζουμε πολύ 

ακριβότερα.  
Έτσι θα δοθούν εκπτώσεις από τις εταιρείες οι οποίες μάλιστα 

συμφώνησαν αμέσως όταν ετέθη το θέμα από τον υπουργό Υγείας.  
 

Και το ζήτημα είναι ότι ούτε το παρατηρητήριο τιμών ο μηχανισμός 

δηλαδή που ορίζει ανώτερες τιμές στα προϊόντα, κατορθώνει να συγκρατεί 
τα πιράνχας. Εξάλλου πολλά υλικά εξακολουθούν να πωλούνται ακόμη και 

σε διπλάσιες τιμές παρότι ήδη έχει πέσει τσεκούρι και έχουν επιτευχθεί 
εκπτώσεις.  

Όσο για τα φίλτρα νεφρού τα ελληνικά νοσοκομεία τα αγοράζουν με 30 
ευρώ (τα Φίλτρα χαμηλής διαπερατότητας (low-flux) και τα Φίλτρα 
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υψηλής διαπερατότητας (high-flux) στα 35 Ευρώ. Όμως εταιρεία 

προτίθεται να τα διαθέσει με 17 Ευρώ και 28 Ευρώ αντίστοιχα.  
 

Πάντως η επιτροπή ανταγωνισμού που κατηγορήθηκε από την επικεφαλής 
της επιτροπής προμηθειών ότι είχε ενημερωθεί για τις υπερτιμολογήσεις 

και αδιαφόρησε, απαντά με διακριτικότητα: «στο πλαίσιο της καλής και 
ήδη πολύμηνης συνεργασίας με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, όπως 

το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ορίζει, υπήρξε άμεση (αυθημερόν) 
ανταπόκριση και απευθείας επικοινωνία με την αρμόδια επί του θέματος 

των Προμηθειών και αποστολέα του σχετικού εγγράφου Πρόεδρο της 
Επιτροπής Προμηθειών, περί των ενδεδειγμένων ενεργειών και του 

τρόπου χειρισμού και δράσης, τόσο για το συγκεκριμένο σε εξέλιξη 
διαγωνισμό του τεχνητού νεφρού όσο και διαγωνισμούς για άλλης 

κατηγορίας ιατρικά είδη, τους οποίους η Επιτροπή διερευνά στα πλαίσια 
των δικών της αρμοδιοτήτων». 
 

Δήμητρα Ευθυμιάδου 

IATROPEDIA  
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Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του 

Ν4087/2012 και μετά την απόφαση 205/Θ,6/15-11-2012 του Δ.Σ./ΕΤΑΑ 
δίνεται δυνατότητα ρύθμισης σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτητές 

οφειλές και αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών 
μέτρων είσπραξης μέχρι και 31/12/2013.  

 
Στην ως άνω ρύθμιση υπάγονται όσοι ασφαλισμένοι ή εργοδότες 

επιθυμούν με την υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι και 31/12/2012. Η 
αίτηση υπαγωγής υποβάλετε άπαξ.  

 
 

Δυνατότητες ρύθμισης:  

 
• Εφάπαξ ή μέχρι 6 δόσεις με έκπτωση 100% επί των προσθέτων τελών  

 
• Από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί 

των προσθέτων τελών  
 

Το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των 
καθυστερούμενων εισφορών καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση 
μήνα.  

 
Η μη καταβολή των δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται την απώλεια 

της παρούσας ρύθμισης . Επίσης για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία 
εκ των άνω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν επιτρέπεται από τη μία δυνατότητα 

ρύθμισης στην άλλη.  

 
Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε 

ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή τους 
στη ρύθμιση αυτή με την υποβολή σχετικής αίτησης.  
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Επίσης όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ 

δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης 
για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση στον 

οικείο φορέα.  
 

Τέλος ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε μετά την εφάπαξ 
καταβολή του οφειλόμενου ποσού (εφόσον έχει ζητηθεί εφάπαξ 

εξόφληση) είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης (εφόσον έχει ζητηθεί 
τμηματική εξόφληση της οφειλής). 

 
ΠΗΓΗ: www.tsay.gr 
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ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012  
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Αθήνα, 4/12/2012 

ΑΠ 33988 
 

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

Κ. Ε. Παπαγεωργόπουλο 
 

«ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε-ΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ » 
 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
 

Έχουμε λάβει πληθώρα τηλεφωνημάτων μελών μας, οι οποίοι 
διαμαρτύρονται έντονα διότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα 

ηλεκτρονικής καταχώρισης e-dapy για όσους ιατρούς δεν είναι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. 
 

Στην από 23-11-2012 συμπληρωματική ανακοίνωση σας, είχατε 
επισημάνει ότι η καταχώριση στην εν λόγω εφαρμογή ισχύει τόσο για τους 

συμβεβλημένους όσους και τους πιστοποιημένους παρόχους υγείας. Πλην 
όμως και παρότι έχουν παρέλθει ήδη εννέα ημέρες από την διευκρινιστική 

ανακοίνωση αυτή ακόμα δεν έχετε εκδώσει νέα ανακοίνωση. Δίνετε δε, ως 
καταληκτική ημέρα την 15-12-2012 με αποτέλεσμα να φαίνεται πρακτικά 

αδύνατη η συγκεκριμένη καταχώριση. Πρέπει δε να λάβετε σοβαρά υπόψη 

σας ότι στο διαδίκτυο «κυκλοφορούν» ευρέως υπηρεσίες, που ζητούν 
χρήματα από τους ιατρούς μας προκειμένου να τους καταχωρήσουν τα 

συγκεκριμένα στοιχεία. 
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Γίνεται λοιπόν σαφές ότι διανύουμε μια εποχή στην οποία από την μια 

εμπαίζονται οι ιατροί μας , από την άλλη έχουν καταντήσει γραμματείς, 

ενώ ταυτόχρονα ανθούν ευρέως κερδοσκόποι- καιροσκόποι, οι οποίοι τους 
ζητούν αμοιβή για να καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία που 

αφορούν στα δεδουλευμένα τους για τα οποία ακόμα παραμένουν 
απλήρωτοι . Οφείλετε λοιπόν άμεσα να μεριμνήσετε για την διευθέτηση 

του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, να δώσετε παράταση στην προθεσμία 
καταχώρησης , καθώς επίσης να μεριμνήσετε και για τα προβλήματα που 

έχουν δημιουργηθεί σε όσους ιατρούς προσπαθούν εδώ και ημέρες να 
καταχωρήσουν τις δαπάνες, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από την 

άσκηση του λειτουργήματος τους (όπως π.χ δεν έχει ενταχθεί ακόμα στην 
εφαρμογή το ΕΤΑΜ-ΜΜΕ με αποτέλεσμα τα μέλη μας να μην δύνανται να 

καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα ποσά) . 
 

Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργούνται ιατροί δυο ταχυτήτων , ούτε 

βέβαια τακτικές οι οποίες εξευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα. 
 

Παρακαλούμε για τις ΑΜΕΣΟΤΑΤΕΣ ενέργειες σας. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Ακόμη και σε διπλάσιες τιμές εξακολουθούν ορισμένοι να πωλούν υλικά 

στα δημόσια νοσοκομεία παρά τη δημιουργία του παρατηρητηρίου τιμών 
αλλά και παρά τους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται. Τα φίλτρα 

νεφρού που αποτελούν μια πρώτης τάξεως …μπίζνα στο χώρο της Υγείας 
αποκάλυψαν ότι στις τιμές γίνεται ακόμη πάρτι. 

 

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά από σχετική 
συνεργασία με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), στη διαδικασία για 

την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού συμπεριλαμβανομένων και των 
αρτηριοφλεβικών γραμμών υπήρξε παρέμβαση από συγκεκριμένη εταιρεία 

του κλάδου που προσφέρει τα Φίλτρα χαμηλής διαπερατότητας (low-flux) 
στα 17 Ευρώ/ανά φίλτρο και τα Φίλτρα υψηλής διαπερατότητας (high-

flux) στα 28 Ευρώ/ανά φίλτρο συμπεριλαμβανομένων και των 
αρτηριοφλεβικών γραμμών.  
 

Οι παραπάνω τιμές είναι συγκριτικά κατά πολύ χαμηλότερες από τις 
αντίστοιχες τιμές τις οποίες προσέφεραν οι συμμετέχουσες εταιρείες στα 

πλαίσια του διαγωνισμού που έγινε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. 
 

Ειδικότερα η προσφορά των εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 

για τα Φίλτρα χαμηλής διαπερατότητας (low-flux) ανέρχεται στα 30 Ευρώ 

και για τα Φίλτρα υψηλής διαπερατότητας (high-flux) στα 35 Ευρώ. 
Αφού οι αρμόδιοι ανακάλυψαν ότι οι τιμές είναι σχεδόν διπλάσιες 

αποφάσισαν να ζητήσουν εκ νέου χαμηλότερες τιμές για τα συγκεκριμένα 
υλικά.  
 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε  
 

(1) Να αναρτηθεί σήμερα στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ η προσφορά 

της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία μειώνει δραστικά το κόστος για την 
προμήθεια Φίλτρων τεχνητού νεφρού. 
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(2) Η ΕΠΥ καλείται να ενημερώσει τις μειοδότριες εταιρείες που μετείχαν 

στον αναφερόμενο διαγωνισμό, ώστε να επαναπροσδιορίσουν τις 

προσφορές τους σε τιμές ίσες ή μικρότερες με τις διαμορφούμενες πλέον 
νέες Τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.  
 

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Πρόεδρος της ΕΠΥ έχει αποστείλει από 
ημερών, σχετική επιστολή στον επαγγελματικό φορέα των εταιρειών και 

ήδη έχει λάβει απάντηση από τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών 
Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑ.Σ.ΠΥ.ΤΕ.Ν)» στην οποία αναφέρεται ότι τα 

μέλη του προθυμοποιούνται να προβούν σε εκπτώσεις επί των αρχικών 
τους προσφορών, γεγονός βέβαια που πράττουν μετά την αποκάλυψη ότι 

πωλούνταν τα συγκεκριμένα προϊόντα ακόμη και σε διπλάσιες τιμές. 
 

Ακόμη εντύπωση προκαλεί και ότι η ΕΠΥ από 08 Ιουνίου 2012, έχει 

αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το 
οποίο επισημαίνει ότι οι τιμές τις οποίες προσέφεραν συγκεκριμένες 

εταιρείες στον αναφερόμενο διαγωνισμό είναι υψηλότερες από τις τιμές 
που οι ίδιες προσέφεραν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου 

Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδεμία απάντηση από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού υπήρξε έως σήμερα. 
 

IATROPEDIA 
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Αθήνα 
 

Σε προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο την 

αναβάθμιση υποδομών σε νοσοκομεία της χώρας, προχωρά το υπουργείο 

Υγείας με κονδύλια από το ΕΣΠΑ. 
 

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, με αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού, 

Ανδρέα Λυκουρέντζου, εγκρίνονται διαγωνισμοί για την προμήθεια του εν 
λογω εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 23.389.621 ευρώ. 
 

Όλα τα έργα υλοποιούνται με αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ, με την προβλεπόμενη διαδικασία της προκήρυξης ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού, τηρουμένων των περί Κρατικών Προμηθειών 
διατάξεων, ενώ απαρέγκλιτα οι προϋπολογισμοί των ειδών πρέπει να 

εναρμονίζονται με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας. 
 

Ειδικότερα εγκρίνονται: 
 

H «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου 
«Ιπποκράτειο», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.155.800 ευρώ. 

H προμήθεια έξι ψηφιακών μαστογράφων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

1.650.000 ευρώ, καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
των Μονάδων Εντατικής Φροντίδας (ΜΕΘ) νοσοκομείων της κεντρικής και 

δυτικής Μακεδονίας, περιοχής ευθύνης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας, συνολικής δαπάνης 1.935.000 ευρώ. 

H προμήθεια στεφανιογράφου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 650.000 

ευρώ. 
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Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου γραμμικού επιταχυντή στο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.492.862 ευρώ. 

Η εγκατάσταση Συστήματος Ποζιτρονικής-Αξονικής Τομογραφίας και 

διαμόρφωση χώρου υποδοχής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, ύψους δαπάνης 2.588.000 ευρώ. 

Η προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης με προσροφητικό ψύκτη στο 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 3.075.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και 

διαδικασίες υλοποίησης μετά την απόφαση ένταξης πράξης στο 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών του 

Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650.000 
ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και διαδικασίες υλοποίησης μετά 

την απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013. 

Η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Ισογείου του κτιρίου των 

Εξωτερικών Ιατρείων-Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας 
Κυπαρισσίας», συνολικής δαπάνης 1.262.959 ευρώ, με πηγή 

χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ 2007-2013 και διαδικασίες υλοποίησης μετά την 
έκδοση απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Πελοποννήσου. 

Η «Κατασκευή και ο εξοπλισμός του Πολυδύναμου Περιφερειακού 

Ιατρείου Βασιλικάδων Ν. Κεφαλληνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 
ευρώ, όπως και η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και αντίστοιχων 

μελετών του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, εξοπλισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 730.000 ευρώ. 
 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Τίτλος : 
Πανηγυρίζουν για 30 θέσεις εργασίας και στέλνουν 
20.000 στην ανεργία! 

Μέσο :  
http://www.axortagos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.axortagos.gr/panigirizoun-gia-30-theseis-ergasias-kai-
stelnoun-20-000-stin-anergia_2.html 

Από τη μια η κυβέρνηση πανηγυρίζει –και σωστά- όταν πετυχαίνει να δημιουργήσει λίγες 

δεκάδες θέσεις εργασίας και από την άλλη, με την υιοθέτηση της συνταγογράφησης 

δραστικής ουσίας (μια παγκόσμια «πρωτοτυπία» της Ελλάδας) καταδικάζει έναν ολόκληρο 

κλάδο και 20.000 εργαζόμενους στην ανεργία. 

Τις επικίνδυνες αυτές αντιφάσεις, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της κυβέρνησης παρατηρεί 

η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει σε 

ανακοίνωσή της η Ενωση, από τη μια μεριά ένα υπουργείο υπογραμμίζει τη σημασία της 

στήριξης της απασχόλησης σε αυτή την κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, σημειώνοντας πως η 

κυβέρνηση ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες, από όπου και αν προέρχονται, όπως η 

πρόσφατη με τη συμφωνία για παραγωγή στη χώρα μας δεκάδων καταναλωτικών προϊόντων 

που μέχρι τώρα παράγονταν στο εξωτερικό, με όφελος για την εθνική οικονομία 30 θέσεις 

εργασίας και 25 εκατ. ευρώ. 

Από την άλλη όμως, το αποτέλεσμα της μοναδικής στην Ευρώπη διάταξης που προβλέπει τη 

συνταγογράφηση με δραστική και την υποκατάσταση στο φαρμακείο με το –εισαγόμενο 

λόγω χαμηλού κόστους– φθηνότερο γενόσημο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε: 

Απώλεια 8.500 θέσεων εργασίας (σ.σ. και συνολικά 20.000 θέσεων εργασίας, αν 

συνυπολογιστούν και τα δορυφορικά επαγγέλματα), μεσοπρόθεσμα, την ίδια στιγμή που 

θεωρείται επιτυχία η διατήρηση 30 θέσεων. Η ΠΕΦ διερωτάται στο σημείο αυτό, πώς άραγε 

σχολιάζει το γεγονός ο Υπουργός Εργασίας; Ζημία που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ σε 

ετήσια βάση για την εθνική οικονομία λόγω της αναστολής επενδύσεων, της απώλειας 

εισφορών, της μη είσπραξης φόρων κλπ. Εδώ η ΠΕΦ αναρρωτιέται πώς να σχολιάζει το 

γεγονός ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας; Πλήρη εξάρτηση από τα εισαγόμενα φάρμακα σε 

έναν εθνικά κρίσιμο στρατηγικό τομέα. Η ΠΕΦ ζητά το σχολιασμό για τη συγκεκριμένη 

εξέλιξη από την κυβερνητική επιτροπή και τον Πρωθυπουργό.nbsp;  

Συγκρίνοντας τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, που ομολογουμένως δεν μπορούν σε 

καμία περίπτωση να συγκριθούν, αφού το όφελος της πρώτης παρασάγγες απέχει από τις 

απώλειες της δεύτερης, η ΠΕΦ θέτει μια σειρά ερωτημάτων, ζητώντας συγκεκριμένες 

απαντήσεις. 

Σημειώνοντας πως σύμφωνα με το Μνημόνιο, το Κράτος προϋπολογίζεται ότι θα πληρώσει 

φέτος για φαρμακευτική δαπάνη 2,8 δισ. ευρώ, 2,5 δισ. ευρώ το 2013 και περίπου 2 δισ. 

http://www.axortagos.gr/panigirizoun-gia-30-theseis-ergasias-kai-stelnoun-20-000-stin-anergia_2.html
http://www.axortagos.gr/panigirizoun-gia-30-theseis-ergasias-kai-stelnoun-20-000-stin-anergia_2.html
http://www.axortagos.gr/panigirizoun-gia-30-theseis-ergasias-kai-stelnoun-20-000-stin-anergia_2.html
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ευρώnbsp; το 2014, η ΠΕΦ διερωτάται γιατί -με τα μέτρα της- η Κυβέρνηση προτιμά το 

ποσό αυτό να φεύγει όλο στο εξωτερικό; 

Η ΠΕΦ θέτει επίσης τα ακόλουθα ερωτήματα: 

- Γιατί ενώ επιτυγχάνονται οι στόχοι της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, επιλέγεται 

ένα μέτρο το οποίο, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος, έχει τόσο σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες; 

- Γιατί τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και «σαλπίζει» την 

αντεπίθεση της Ανάπτυξης, η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

αφήνεται στο έλεος συμφερόντων; 
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Τίτλος : 
Στα 2,6 δις τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ. Αναλυτικά τα 
στοιχεία των οφειλών μέχρι 31/12/2011 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-
eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-
31122011.html 
 
 
Ξεπερνούν τα 2,6 δις ευρώ τα χρέη που έχουν συσσωρεύσει ο ΕΟΠΥΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό, αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία. Το ποσό αυτό αφορά μόνο 
τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2011. 
 
Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στο ιλιγγίωδες ποσό των 2 δις ευρώ και των δημόσιων 
νοσοκομείων στα 660 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Μόνο στις φαρμακευτικές εταιρείες το δημόσιο μέσω του ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ οφείλει 710 
εκατομμύρια ευρώ (350 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ και 360 εκατ. ευρώ τα δημόσια νοσοκομεία). Οι 
προμηθευτές υγειονομικού υλικού έχουν να λαμβάνουν 150 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και 300 
εκατ. ευρώ από τα νοσοκομεία, ενώ οι ιδιωτικές κλινικές 500 εκατ. ευρώ. 
 
Ο ΕΟΠΥΥ χρωστά αυτή τη στιγμή περισσότερα στους γιατρούς, περίπου 350 εκατ. ευρώ για τις 
ιατρικές επισκέψεις, σε σύγκριση με τους φαρμακοποιούς που διεκδικούν 230 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Επίσης, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ στα διαγνωστικά εργαστήρια ανέρχονται στα 330 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
χρέη του Οργανισμού προς τους φυσικοθεραπευτές είναι 70 εκατ. ευρώ. 
 
Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους ασφαλισμένους του από δαπάνες που έχουν οι ίδιοι καταβάλει 50 εκατ,. 
ευρώ. 
 
Αναλυτικά τα χρέη του ΕΟΠΥΥ μέχρι 31/12/2011 είναι τα εξής: 
 
Ο ανωτέρω πίνακας περιέχει τα στοιχεία που απέστειλαν οι φορείς και αποτελεί τη βάση για τις 
όποιες συζητήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν περιλαμβάνει τα ταμεία Οίκο Ναύτου και 
ΤΑΥΤΕΚΩ τα οποία ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στον ΕΟΠΥΥ και κατά το χρόνο δημοσίευσης του 
Νόμου δεν είχαν υπολογιστεί στο 1,5 δις €. 
 
Με την ενσωμάτωση των 2 ταμείων που μπήκαν στη συνέχεια στον ΕΟΠΥΥ καταλήγουμε στον 
ακόλουθο πίνακα. 
 
• Οίκος Ναύτου & ΤΑΥΤΕΚΩ 
 
Στον ανωτέρω Πίνακα, θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμη 2 στήλες, για τον Οίκο Ναύτου και για το 

http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
http://www.newsnow.gr/article/296251/sta-26-dis-ta-xrei-tou-eopyy-kai-tou-esy-analytika-ta-stoixeia-ton-ofeilon-mexri-31122011.html
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ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά λόγω ελλιπούς μηχανογράφησης και απροθυμίας συνεργασίας, τα ταμεία αυτά δεν 
έδιναν στοιχεία στα Υπουργεία. Αθροιστικά, το χρέος τους εκτιμάται κοντά στα 150 εκατ. € και 
κατανέμεται περίπου ισομερώς σε φαρμακεία, γιατρούς και κλινικές. 
 
• Φαρμακοβιομηχανία 
 
Στην κατηγορία 2 «ιατροφαρμακευτικό υλικό», περιλαμβάνονται τόσο τα χρέη προς τις 
φαρμακευτικές εταιρείες όσο και στους παρόχους υγειονομικού υλικού και αφορούν σχεδόν εξ' 
ολοκλήρου στο ΙΚΑ. Έτσιτην 31/12/2011, τα χρέη των ταμείων προς την φαρμακοβιομηχανία 
ανέρχονται σε 347 εκατ. €, ενώ τα χρέη προς τους προμηθευτές αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
στα 150 εκατ.€. 
 
• Πάροχοι υγείας – Κλινικές & Κέντρα Αποκατάστασης 
 
Οι κλινικές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη απόκλιση στους χρόνους αποπληρωμής καθώς και στη 
διαδικασία, ενώ είναι πολύ έντονο το φαινόμενο των επιλεκτικών πληρωμών. Κάποια ταμεία 
εξοφλούσαν τα νοσήλεια με πλήρη εκκαθάριση των δαπανών (ΟΑΕΕ), ενώ κάποια άλλα με 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο στο 90% του αιτούμενου ποσού (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ). Από τα 537 εκατ. € 
που οφείλονται στους παρόχους υγείας, τα 350 εκατ. € αφορούν στις κλινικές με τις εξής 
ιδιαιτερότητες ανά ταμείο: 
 
1. ΕΟΠΥΥ : Έχει εξοφλήσει μέχρι και τα νοσήλια Απριλίου. 

 
 
2. ΙΚΑ : Έχει εξοφλήσει όλες τις υποβολές μέχρι και 12/2011 με 90% πλην 
των νοσηλίων Α θέσης που εκκρεμεί από το 2010. Η εκκαθάριση του 10% 
εκκρεμεί κατά περίπτωση από το 2007 – 2011, με μέση εκκρεμότητα του 
10% από το 2009. 
 
3. ΟΠΑΔ : Πληρώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2010 με 90% και εκκρεμεί όλο το 
2011 
 
4. ΟΑΕΕ : Έχει εξοφλήσει μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2010 
 
5. ΟΓΑ : Οι πληρωμές περιλαμβάνουν τον Μάιο του 2011 με 80% καθώς 
και Νοέμβριο – Δεκέμβριο με 80%. Η εκκαθάριση του 20% τοποθετείται 
χρονικά στο 2007. 
 
6. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ : Ανεξόφλητες υποχρεώσεις από 6Ο /2011 έως και 
3Ο/2012. 
 
7. ΤΑΤΥΤΕΚΩ - ΔΕΗ : Ανεξόφλητες υποχρεώσεις από τον 9ο/2009 . 
 
8. ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΟΤΕ : Ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον 9ο/ 2010. 
Υπάρχουν όμως και πολλές κλινικές με ανεξόφλητες απαιτήσεις από το 
2008. 
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• Ιδιωτικά Φαρμακεία 
 
Οι απαιτήσεις των φαρμακοποιών ανέρχονται στα 230 εκατ. € περίπου 
(με προσέγγιση τα ποσά για Οίκο Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ) και αφορούν 
κυρίως στον ΟΠΑΔ. Τον περασμένο Μάιο ωστόσο, ο ΕΟΠΥΥ εξόφλησε τις 
υποχρεώσεις του ΟΑΕΕ (33 εκατ. €) και άλλα 43 εκατ. € για λογαριασμό 
του ΟΠΑΔ. Επομένως, σήμερα, τα χρήματα που οφείλονται στους 
φαρμακοποιούς για το 2011 είναι στην ουσία 1 μήνας του ΕΟΠΥΥ δηλαδή 
περίπου 230 εκατ. €. 
 
• Ιατροί (Ιατρικές επισκέψεις) 
 
Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι οι ιατροί έχουν ανεξόφλητες απαιτήσεις ύψους 570 
εκατ. € από τα ταμεία που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό το ποσό, 
θα πρέπει καταρχήν να διαχωριστεί σε ιατρικές επισκέψειςκαι σε 
παρακλινικές εξετάσεις (διαγνωστικά εργαστήρια). Όσον αφορά στις 
ιατρικές επισκέψεις, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις ανέρχονται στα 330 
εκατ. € και αφορούν κυρίως στον ΟΠΑΔ για όλο το 2011, καθώς ήταν 
στην ουσία το μοναδικό ταμείο που είχε σύστημα αποζημίωσης «κατά 
πράξη και περίπτωση». 
 
• Ιατροί (Διαγνωστικά Εργαστήρια) 
 
Τα ταμεία που συνενώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ είχαν διαφορετικού τύπου 
συμβάσεις με τα διαγνωστικά εργαστήρια. Έτσι, στο ΙΚΑ ίσχυε το 
γνωστό πλαφόν, βάσει του οποίου, το ΙΚΑ «διαπραγματευόταν» πόσες 
εξετάσεις θα αποζημιώνει στο κάθε εργαστήριο. Ο ΟΑΕΕ και ο Οίκος 
Ναύτου υπέγραφαν επιλεκτικά συμβάσεις, ενώ ο ΟΠΑΔ είχε σύμβαση με 
όποιο εργαστήριο επιθυμούσε να συμβληθεί. Αντίστοιχα, υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση ως προς τις πληρωμές. Αυτό που γενικά ισχύει, είναι ότι 
οφείλονται χρήματα στα εργαστήρια περίπου από τον 9ο / 2010, με το 
συνολικό ανεξόφλητο ποσό να ανέρχεται στα 300 εκατ. €περίπου. 
 
Νίνα Κομνηνού 
YGEIA360.GR 
medispin 

 


