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Τίτλος : 

Άμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ ζητά ο ΣΦΕΕ από το 

υπουργείο Υγείας 

Μέσο :  

http://www.inews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.inews.gr/0/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-
apo-to-ypourgeio-ygeias.htm 

 

Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) Κωνσταντίνος Φρουζής ζητά την άμεση αποπληρωμή των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΦΡΟΥΖΗ 

http://www.inews.gr/0/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.htm
http://www.inews.gr/0/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.htm
http://www.inews.gr/
http://www.inews.gr/0/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.htm
http://www.inews.gr/0/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.htm
http://www.inews.gr/t/εοπυυ_eopyy.htm
http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html
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Τίτλος : 

Άμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ ζητά ο ΣΦΕΕ 

από το υπουργείο Υγείας 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-

eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html 

 

 

Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

Κωνσταντίνος Φρουζής ζητά την άμεση αποπληρωμή των χρεών του 

ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

 

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Φρουζής, οι φαρμακευτικές 

εταιρείες έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από το κούρεμα των 

ομολόγων και συνεχίζουν να δέχονται οικονομική πίεση, αφού ως 

γνωστόν ο ΕΟΠΥΥ δεν τους έχει καταβάλλει καθόλου χρήματα για όλο το 

2012 καθώς και για τα συσσωρευμένα χρέη των προηγούμενων ετών. 

 

Όπως τονίζει ο κ. Φρουζής, οι εταιρείες έχουν εκκαθαρίσει ήδη τις 

δαπάνες τους, συνεπώς πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση 

βάση της οποίας θα αποπληρωθούν. Ζητά μάλιστα να έχουν αντίστοιχη 

ρύθμιση με αυτή των φαρμακοποιών. 

 

Τέλος, κλείνοντας την επιστολή του σημειώνει ότι με βάση την ΥΑ 

2/86954/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 3396/Β/20-12-2012), αν δεν εμφανιστεί ένα 

αξιόπιστο πλάνο απορρόφησης των χρημάτων, υπάρχει κίνδυνος αυτά να 

απορροφηθούν από άλλους φορείς με καταστροφικά αποτελέσματα για το 

χώρο της υγείας. 

http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html
http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html
http://www.newsnow.gr/article/328290/amesi-exoflisi-ton-ofeilon-tou-eopyy-zita-o-sfee-apo-to-ypourgeio-ygeias.html


 

[3] 
 

 

Ανθή Αγγελοπούλου 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
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Τίτλος : 

 
Άμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ ζητά ο ΣΦΕΕ από το 
υπουργείο Υγείας  
 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-

post_9913.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Κωνσταντίνος 
Φρουζής ζητά την άμεση αποπληρωμή των χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 
 
Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Φρουζής, οι φαρμακευτικές εταιρείες 
έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από το κούρεμα των ομολόγων και 
συνεχίζουν να δέχονται οικονομική πίεση, αφού ως γνωστόν ο ΕΟΠΥΥ δεν τους έχει 
καταβάλλει καθόλου χρήματα για όλο το 2012 καθώς και για τα συσσωρευμένα χρέη 
των προηγούμενων ετών. 
 
Όπως τονίζει ο κ. Φρουζής, οι εταιρείες έχουν εκκαθαρίσει ήδη τις δαπάνες τους, 
συνεπώς πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση βάση της οποίας θα 
αποπληρωθούν. Ζητά μάλιστα να έχουν αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή των 
φαρμακοποιών. 
 
Τέλος, κλείνοντας την επιστολή του σημειώνει ότι με βάση την ΥΑ 2/86954/ΔΠΓΚ 
(ΦΕΚ 3396/Β/20-12-2012), αν δεν εμφανιστεί ένα αξιόπιστο πλάνο απορρόφησης 
των χρημάτων, υπάρχει κίνδυνος αυτά να απορροφηθούν από άλλους φορείς με 
καταστροφικά αποτελέσματα για το χώρο της υγείας. 
 
Ανθή Αγγελοπούλου 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9913.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9913.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9913.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Τίτλος : 

Διαψεύδει ο ΕΟΠΥΥ το μαζικό κύμα φυγής 

συμβεβλημένων ιατρών 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_412.html 

Ο ΕΟΠΥΥ με επίσημη ανακοίνωσή του πριν από λίγο, διαψεύδει τα 
δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μαζική φυγή συμβεβλημένων 

ιατρών. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Μαρούσι, 10/01/2013  

 

 
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από ορισμένα «καλόπιστα» δημοσιεύματα 
που αναφέρουν για την μαζική αποχώρηση ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ 

ενημερώνει ότι:  

 
 

1. Ο συνολικός αριθμός των γιατρών του ΕΟΠΥΥ σήμερα ανέρχεται 
περίπου σε 12.000. Οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ανέρχονται 

σήμερα 10/01/2013 σε 5.500 περίπου και όχι 4.000 όπως λανθασμένα 
αναφέρονται στα διάφορα δημοσιεύματα. Είναι γνωστό σε όλους ότι όχι 

μόνο δεν υπάρχει κύμα αποχώρησης συμβεβλημένων ιατρών, αντιθέτως 
εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήσεις ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με 

τον ΕΟΠΥΥ.  
 

2. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 
αριθμός των ιατρών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

του ΕΟΠΥΥ είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης.  
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες, γεγονός το οποίο 

λαμβάνεται υπόψη στον επανασχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών 

υγείας του ΕΟΠΥΥ.  
 

3. Έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ οι ιατρικές επισκέψεις των 
συμβεβλημένων ιατρών έως και τον Αύγουστο 2012 και οι ιατρικές πράξεις 

έως και τον Ιούνιο 2012. Δρομολογείται επίσης άμεσα η εξόφληση των 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_412.html
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αποζημιώσεων για τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2012 αντίστοιχα.  
 

Ήδη για τις παλαιές οφειλές των ενταγμένων ΦΚΑ στους διαφόρους 
παρόχους υγείας, είναι γνωστό  

σε όλους, ότι έχει δρομολογηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτήσεων 
των παρόχων υγείας προκειμένου να εκκαθαριστούν για να αποζημιωθούν 

.  
 

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία πιστεύουμε ότι, πολύ 
σύντομα ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει εγκαίρως τους διαφόρους παρόχους 

υγείας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετούνται άμεσα και 

αποτελεσματικά.  
 

Θεωρούμε ότι αποτελεί καθήκον όλων μας η στήριξη του ΕΟΠΥΥ, 
προκειμένου να μπορεί να παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές 

Υγειονομικές Υπηρεσίες, δεδομένου ότι το ζήτημα αφορά στην Υγεία του 
Ελληνικού λαού με προτάσεις αλλά και με καλόπιστη κριτική η οποία είναι 

καλοδεχούμενη.  
 

Την ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.  

 

 

 

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%2010-01-2013%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
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Τίτλος : 
 
Ακόμα και οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι απρόθυμες να 
προχωρήσουν στις συγχωνεύσεις  
 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-
post_3586.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 
 

«Ως μνημείο πολιτικής ανικανότητας, προχειρότητας, παντελούς 
έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού αλλά κυρίως υπόγειων συμβιβασμών και 
αναζήτησης ισορροπιών με τα κατεστημένα συντεχνιακά συμφέροντα, 
μπορούν να χαρακτηριστούν τα σημερινά τεκταινόμενα στο χώρο της 
Υγείας και του ΕΣΥ ειδικότερα». 
 
Τη διαπίστωση αυτή διατυπώνει ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΠΑΣΟΝΟΠ κ. Ιωάννης Καναβός με αφορμή τη 
δημοσίευση των νέων οργανισμών των νοσοκομείων. 
 
«Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το Δημόσιο νοσοκομείο δεν κατέστη 
αποδοτικό ως προς τη σχέση κόστους – οφέλους είναι πλέον πασιφανές, 
και οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα των προηγούμενων ετών μέσω της 
αλματώδους αύξησης της νοσοκομειακής δαπάνης», επισημαίνει ο κ. Ι. 
Καναβός. 
 
«Ωστόσο, συνεχίζει, η άτολμη και άβουλη πολιτική που ακολουθείται 
όλη την τελευταία περίοδο, εξαντλείται στη διατήρηση της γνωστής 
ποσόστωσης του 5-3-2 για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης από τα 
κόμματα της συγκυβέρνησης, υπονομεύει το μέλλον της αναγκαίας 
μεταρρύθμισης, αναπαράγει το ίδιο αναποτελεσματικό μοντέλο 
διοίκησης, δομής και λειτουργίας, υποθάλπει φαινόμενα παραοικονομίας 
- πιθανά με άλλους πρωταγωνιστές – λειτουργεί αντιαναπτυξιακά 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3586.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3586.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3586.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)


 

[8] 
 

παρατείνοντας το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας αναφορικά με το 
μέλλον των Δημόσιων νοσοκομείων». 
 
«Οι νέοι Οργανισμοί που δημοσιεύονται με τεράστια καθυστέρηση 
λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Στοχεύουν δήθεν – αναφέρει ο 
αντιπρόεδρος της ΠΑΣΟΝΟΠ - στον εξορθολογισμό του συστήματος και 
στην περιστολή των δαπανών, ενώ στην ουσία συντηρούν 
μικροκομματικά συντεχνιακά συμφέροντα, ανακυκλώνουν προβλήματα 
του παρελθόντος διαιωνίζοντας την υποστελέχωση, την 
αναποτελεσματικότητα, τη βραδυκίνητη γραφειοκρατική θεώρηση, τη 
χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δυσκολία στην 
πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες Υγείας, ελέγχονται ως προς τη 
νομιμότητά τους, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι η όποια ονομαστική 
εξοικονόμηση πόρων επιτευχθεί, θα σημάνει δυσανάλογο κόστος στο 
κοινωνικό κεφάλαιο που θα σπαταληθεί. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλοπρόσαλλης πολιτικής: Ακόμα και οι 
Διοικήσεις των νοσοκομείων που σήμερα εξακολουθούν να επιλέγονται 
με αμιγώς κομματικά κριτήρια, παρουσιάζονται απρόθυμες να 
εκτελέσουν τις ¨άνωθεν¨ εντολές για την υλοποίηση του σχεδίου των 
συγχωνεύσεων – συνενώσεων, οδηγώντας το ελάχιστο εναπομείναν 
νοσηλευτικό προσωπικό στα όρια της παράκρουσης, ή της άτακτης 
φυγής στο εξωτερικό...». 
 
Από Νίνα Κομνηνού  
ΥGEIA360.GR 
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Τίτλος : 

Ανοικτά φαρμακεία και το Σάββατο θα έχουν 
από τον επόμενο μήνα στη διάθεσή τους οι 
κάτοικοι της Αττικής. 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-

post_3251.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
 

Πρόσφατη απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) που 
κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, «ανοίγει» τις πόρτες των 

φαρμακείων σε πρώτη φάση τα πρωινά του Σαββάτου κατά το ωράριο των 
εμπορικών καταστημάτων (8πμ έως 2.30μμ), ενώ επανεξετάζεται και το 

ωράριο της Δευτέρας και της Τετάρτης. 
 

Οι φαρμακοποιοί του λεκανοπέδιου έχουν κληθεί να γνωστοποιήσουν έως 
τις 19 Ιανουαρίου εάν θα ακολουθήσουν το νέο ωράριο. 

 
Μέχρι τώρα οι πολίτες μπορούσαν να εξυπηρετούνται είτε από τα 

εφημερεύοντα φαρμακεία κάθε περιοχής είτε από τα περίπου 220 

φαρμακεία που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο με διευρυμένο ωράριο, 
δηλαδή Σάββατο, απόγευμα Δευτέρας και Τετάρτης. Η εφημερία των 

φαρμακείων το Σάββατο ισχύει από τις 8πμ έως τις 11μμ και περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά όσους φαρμακοποιούς ορίζει ο ΦΣΑ αλλά και όσους έχουν 

επιλέξει το διευρυμένο ωράριο στο πλαίσιο των διατάξεων για την 
«απελευθέρωση» της λειτουργίας των φαρμακείων. 

 
«Πόλεμος» φαρμακοποιών 

 
Πίσω από τις δραστικές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, 

βρίσκεται σε εξέλιξη μια σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους των 
φαρμακοποιών. 

 
Ο πρόεδρος του ΦΣΑ, κ. Κώστας Λουράντος καταγγέλλει ότι τα 

περισσότερα από τα 220 φαρμακεία που λειτουργούν με το διευρυμένο 

ωράριο, δεν τηρούν τις ώρες της πλήρους εφημερίας, αλλά περιορίζονται 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3251.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3251.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3251.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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στο λεγόμενο ωράριο - «φιλέτο», δηλ από τις πρωινές μέχρι τις 
απογευματινές ώρες του Σαββάτου. 

 
Φαρμακοποιοί που ακολουθούν το διευρυμένο ωράριο διαβλέπουν πίσω 

από την απόφαση του ΦΣΑ μία ακόμη «κίνηση τακτικής των 
συνδικαλιστών στη λυσσαλέα τους προσπάθεια να πληγούν οι 

φαρμακοποιοί που επέλεξαν να ακολουθήσουν τον νόμο για την 
απελευθέρωση του ωραρίου». Θεωρούν μάλιστα ενδεικτική της στάσης 

του ΦΣΑ, ότι δεν αναρτώνται οι καρτέλες με τα 220 φαρμακεία που 
λειτουργούν με το διευρυμένο ωράριο στις σχετικές λίστες που 

υποχρεωτικά αναρτά ο ΦΣΑ στην ιστοσελίδα του και σε όλα τα φαρμακεία. 

 
Εκπρόσωποι των 220 αυτών φαρμακείων υποστηρίζουν πως ο αριθμός 

των εφημερευόντων φαρμακείων που ορίζει ο ΦΣΑ είναι πολύ μικρός, με 
αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του κοινού που αναζητεί φαρμακείο εκτός 

ωραρίου. Π.χ. στις περιοχές Αμαρουσίου, Πεύκης, Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης εφημερεύουν καθημερινά μόνο 3 φαρμακεία για πληθυσμό 

άνω των 120.000 κατοίκων. 
 

«Οι Έλληνες θα ήταν ευχαριστημένοι εάν είχαν ένα φαρμακείο κάτω από 
το σπίτι τους, έτσι αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τον φαρμακοποιό. 

Εμείς ως Σύλλογος προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις που συμφέρουν 
τον κλάδο μας αλλά και τους πολίτες» απαντά ο κ. Λουράντος. 

 
Πηγή: protothema 

 


