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Τίτλος : 
Κώστας Φρουζής: Να εκδοθεί το δελτίο τιμών για τις νέες 
θεραπείες και τα νέα φάρμακα 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/335163/kostas-frouzis-na-ekdothei-to-
deltio-timon-gia-tis-nees-therapeies-kai-ta-nea-farmaka.html 

 

Τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με 
την Πολιτεία για την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, κατά 45%, την 
τελευταία τριετία, επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κώστας Φρουζής στην ομιλία 
του κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Συνδέσμου για την κοπή της πίτας. 
Στη λιτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΦΕΕ, παρέστησαν 
εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΦΕΕ 
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Ο Κ. Φρουζής εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2013 θα πιαστεί ο στόχος των 2,5 δισ. 
ευρώ που έχει προϋπολογιστεί για το φάρμακο. Παράλληλα, έκανε έκκληση προς την 
Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του Δελτίου Τιμών για τις νέες 
θεραπείες και τα φάρμακα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι έλληνες ασθενείς τα 
τελευταία δύο χρόνια. 
 
«Η χρονιά που έκλεισε αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μας βρεθήκαμε 
αντιμέτωποι με πρωτοφανείς συνθήκες σε όλα τα πεδία δραστηριότητας. Ο κλάδος 
της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία 3 χρόνια της κρίσης ήταν από τους 
ελάχιστους που με υπευθυνότητα και συνεργασία με την Κυβέρνηση στήριξε τη 
χώρα στη μάχη που έδωσε για την περιστολή των δημόσιων δαπανών. Έτσι 
πετύχαμε να μειώσουμε τον φαρμακευτικό προϋπολογισμό κατά 45% την περίοδο 
από το 2009 μέχρι το 2012 , ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ κοντά και 
στο στόχο των 2,5 δις ευρώ που έχει προϋπολογιστεί ως φαρμακευτικός 
προϋπολογισμός για το 2013», τόνισε στο χαιρετισμό του ο Κ. Φρουζής. 
YGEIA360.GR 
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Τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με την Πολιτεία για την 

περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, κατά 45%, την τελευταία τριετία, επισήμανε ο Πρόεδρος 

του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνος Φρουζής στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του 

Συνδέσμου για την κοπή της πίτας. Στη λιτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

του ΣΦΕΕ, παρέστησαν εξέχουσες….  
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Τίτλος : 
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Το 2013 θα πιαστεί ο στόχος των 2,5 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογιστεί 
για το φάρμακο εκτίμησε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ.Κωνσταντίνος Φρουζής 
κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Συνδέσμου για την κοπή της 
πίτας με την προϋπόθεση να υπάρξει συνεργασία για μια βάση προς τη 
σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. 
 
Ο κος Φρουζής για άλλη μια φορά έκανε έκκληση προς την Πολιτεία να 
προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του Δελτίου Τιμών για τις νέες θεραπείες 
και τα φάρμακα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι έλληνες ασθενείς τα 
τελευταία δύο χρόνια. 
«Η χρονιά που έκλεισε αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μας 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς συνθήκες σε όλα τα πεδία 
δραστηριότητας. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία 3 χρόνια 
της κρίσης ήταν από τους ελάχιστους που με υπευθυνότητα και 
συνεργασία με την Κυβέρνηση στήριξε τη χώρα στη μάχη που έδωσε για 
την περιστολή των δημόσιων δαπανών. Έτσι πετύχαμε να μειώσουμε τον 
φαρμακευτικό προϋπολογισμό κατά 45% την περίοδο από το 2009 μέχρι 
το 2012 , ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ κοντά και στο στόχο 
των 2,5 δις ευρώ που έχει προϋπολογιστεί ως φαρμακευτικός 
προϋπολογισμός για το 2013», τόνισε στο χαιρετισμό του ο κ. Φρουζής. 
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Τίτλος : 
Κώστας Φρουζής: Να εκδοθεί το δελτίο τιμών για 
τις νέες θεραπείες και τα νέα φάρμακα 
 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7889.html 

Τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) με την Πολιτεία για την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, 
κατά 45%, την τελευταία τριετία, επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ 
Κώστας Φρουζής στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης 
του Συνδέσμου για την κοπή της πίτας. Στη λιτή εκδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΦΕΕ, παρέστησαν εξέχουσες 
προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. 
 
Ο Κ. Φρουζής εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2013 θα πιαστεί ο στόχος 
των 2,5 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογιστεί για το φάρμακο. Παράλληλα, 
έκανε έκκληση προς την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του 
Δελτίου Τιμών για τις νέες θεραπείες και τα φάρμακα, στα οποία δεν έχουν 
πρόσβαση οι έλληνες ασθενείς τα τελευταία δύο χρόνια. 
 
«Η χρονιά που έκλεισε αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μας 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς συνθήκες σε όλα τα πεδία 
δραστηριότητας. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία 3 χρόνια 
της κρίσης ήταν από τους ελάχιστους που με υπευθυνότητα και 
συνεργασία με την Κυβέρνηση στήριξε τη χώρα στη μάχη που έδωσε για 
την περιστολή των δημόσιων δαπανών. Έτσι πετύχαμε να μειώσουμε τον 
φαρμακευτικό προϋπολογισμό κατά 45% την περίοδο από το 2009 μέχρι 
το 2012 , ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ κοντά και στο στόχο 
των 2,5 δις ευρώ που έχει προϋπολογιστεί ως φαρμακευτικός 
προϋπολογισμός για το 2013», τόνισε στο χαιρετισμό του ο Κ. Φρουζής. 
 
YGEIA360.GR 
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Τίτλος : 
Κώστας Φρουζής: Να εκδοθεί το δελτίο τιμών για τις νέες 
θεραπείες και τα νέα φάρμακα 
 
Μέσο :  
http://www.inews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.inews.gr/0/kostas-frouzis-na-ekdothei-to-deltio-timon-gia-
tis-nees-therapeies-kai-ta-nea-farmaka.htm 
 
Τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) με την Πολιτεία για την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, 
κατά 45%, την τελευταία τριετία, επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ 
Κώστας Φρουζής στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
εκδήλωσης του Συνδέσμου για την κοπή της πίτας. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Τίτλος : 
Φρουζής:Θα πιαστεί ο στόχος €2,5 δισ. για φάρμακο 
 
Μέσο :  
http://gr.news.yahoo.com/ 
 
Δημοσίευμα: 
 
http://gr.news.yahoo.com/%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B6
%CE%AE%CF%82-%CE%B8%CE%B1-
%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-
%CE%BF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82-2-5-
%CE%B4%CE%B9%CF%83-155000565--finance.html 
 

Την πεποίθηση ότι το 2013 θα πιαστεί ο στόχος των 2,5 δισ. ευρώ που 
έχει προϋπολογιστεί για το φάρμακο, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. 
Κωνσταντίνος Φρουζής στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
εκδήλωσης του Συνδέσμου για την κοπή της πίτας. 
 
Παράλληλα, έκανε έκκληση προς την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην 
έκδοση του Δελτίου Τιμών για τις νέες θεραπείες και τα φάρμακα, στα 
οποία δεν έχουν πρόσβαση οι έλληνες ασθενείς τα τελευταία δύο χρόνια.  
 
"Η χρονιά που έκλεισε αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μας 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς συνθήκες σε όλα τα πεδία 
δραστηριότητας. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία 3 χρόνια 
της κρίσης ήταν από τους ελάχιστους που με υπευθυνότητα και 
συνεργασία με την Κυβέρνηση στήριξε τη χώρα στη μάχη που έδωσε για 
την περιστολή των δημόσιων δαπανών. Έτσι πετύχαμε να μειώσουμε τον 
φαρμακευτικό προϋπολογισμό κατά 45% την περίοδο από το 2009 μέχρι 
το 2012, ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ κοντά και στο στόχο 
των 2,5 δις ευρώ που έχει προϋπολογιστεί ως φαρμακευτικός 
προϋπολογισμός για το 2013", τόνισε στο χαιρετισμό του ο κ. Φρουζής.  
 
Αναφερόμενος στους στόχους του ΣΦΕΕ για το νέο έτος ζήτησε από τους 
παρευρισκόμενους εκπροσώπους της Πολιτείας να υπάρξει συνεργασία 
όλων προκειμένου τεθούν από κοινού οι βάσεις για μια πορεία προς τη 
σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.  
 
"Η φαρμακοβιομηχανία", είπε, "έχει πρόγραμμα που εξασφαλίζει τους 
στόχους που έχει θέσει η Κυβέρνηση, αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορεί 
να στηρίξει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις στη χώρα 
μας στο μέλλον. Καταρτίσαμε, λοιπόν, ένα Σύμφωνο Σταθερότητας, που 
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για την ελληνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο 
στον αγώνα της για προβλεψιμότητα και άρα ανάκαμψη, όπου ο Έλληνας 
ασθενής θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβασή του στα φάρμακα. 
Βασική προϋπόθεση είναι η τακτική διαδικασία εξοφλήσεων, όπως αυτή 
που θα ξεκινήσει άμεσα για την κάλυψη των διογκωμένων οφειλών του 
Δημοσίου προς εμάς που φθάνουν τα 2 δισ. €".  
 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Φρουζής επεσήμανε ότι κρίσιμο 
συστατικό της επιχειρηματικότητας αποτελεί η καινοτομία. Για κάθε 
εταιρεία η καινοτομία αποτελεί το οξυγόνο της. Και σε μεγάλο βαθμό η 
καινοτομία στον κλάδο του φαρμάκου είναι οι νέες θεραπείες, στις οποίες 
εδώ και δυο χρόνια η Κυβέρνηση κρατά κλειστά τα σύνορα της Ελλάδας, 
αλλά και η κλινική έρευνα που δεν προάγεται λόγω της γραφειοκρατίας 
στερώντας τη χώρα μας από την εισροή κεφαλαίων εκατοντάδων 
εκατομμυρίων.  

Σχετικά άρθρα 

• ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΟΠΑΠ κράτησαν τις 950 μονάδες 
 
Στο πράσινο έκλεισε τελικώς ο Γενικός Δείκτης, μετά από 12 
εναλλαγές προσήμου, καθώς την αδυναμία των τραπεζικών τίτλων 
κάλυψαν οι ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ. "Βοήθειες" από 3Ε, Μυτιληναίο, 
Ελλάκτωρα.  

• Dromeus: Κι άλλο fund που λάτρεψε την Ελλάδα! 
 
Το Dromeus Capital ιδρύθηκε ακριβώς για να εκμεταλλευτεί την 
ελληνική ευκαιρία και αγόρασε όχι μόνο κρατικά, αλλά και εταιρικά 
ομόλογα και μετοχές. Κέρδισε 40%. Τι κινήσεις ετοιμάζει για την 
συνέχεια. 

• Η φοροκαταιγίδα εκτοξεύει τις οφειλές 
 
Νάρκη για τον προϋπολογισμό και κίνδυνος νέων μέτρων από την 
αυξανόμενη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το κράτος. 
Η αδυναμία ελέγχου της φοροδιαφυγής και ο φαύλος κύκλος για 
την οικονομία. Η ρύθμιση που… δεν έγινε. 
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Φρουζής:Θα πιαστεί ο στόχος €2,5 δισ. για φάρμακο 
Την πεποίθηση ότι το 2013 θα πιαστεί ο στόχος των 2,5 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογιστεί για το φάρμακο, εξέφρασε ο 
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνος Φρουζής.  

Πηγή: Euro2day.gr 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο  
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