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Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ αληαπνθξηζήθαηε ζηελ πξφζθιεζε καο, 

πνπ ζηφρν έρεη λα ελεκεξσζείηε θαη εζείο κε ηε ζεηξάο ζαο λα 
ελεκεξψζεηε ηελ θνηλή γλψκε, γηα ηελ δηθαηνινγεκέλε απφθαζε καο, λα 

πξνβνχκε ζε επίζρεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 
Δ.Ν.Ξ..., απφ 01/02/2013. 

 
Εεηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπνιηηψλ καο γη’ απηήλ 

ηελ απφθαζε, αιιά ν εκπαηγκφο, ε αδηαθνξία θαη ε άδηθε ζηάζε ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ηνπ Δ.Ν.Ξ..., πξνο ηα 
Γηαγλσζηηθά Θέληξα θαη Δξγαζηήξηα, έρνπλ μεπεξάζεη θάζε φξην. 

 
Ρν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ Γηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ θαη Δξγαζηεξίσλ 

είλαη δηπιφ θαη ηα δχν ζθέιε ηνπ θαηαιήγνπλ λα είλαη ηξαγηθά γηα ηελ 
βησζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ απηψλ. 

 
Ρν έλα ζθέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο, αθνξά ηελ παληειή έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ησλ κνλάδσλ καο, πνπ νθείιεηαη αθελφο κελ ζηελ κεγάιε 
θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ απφ 

ηνλ Δ.Ν.Ξ... (ηειεπηαία πιεξσκή ν Ηνχληνο 2012) θαη αθεηέξνπ ζηελ 
αδπλακία αλεχξεζεο (πιένλ) θεθαιαίσλ θίλεζεο ή άιινπ θεθαιαίνπ ( 

factoring), απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 
 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ ηεξάζηηα δπζθνιία πνπ έρνπλ νη κνλάδεο 

καο λα κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο , κε 
ζπλέπεηα λα νθείινληαη κηζζνί ππαιιήισλ, κηζζψκαηα leasing, εηζθνξέο 

ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ( Η.Θ.Α. θαη Ρ.Π.Α..), δφζεηο ζηελ εθνξία, 
ελνίθηα, ιεηηνπξγηθά έμνδα (Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ., Δ..Γ.Α.Ξ. θιπ.) θαη αθάιππηεο 

επηηαγέο ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 
 

Πην άιιν ζθέινο πνπ αθνξά ηηο παιαηέο νθεηιέο πέληε (5) εηψλ (2007-
2011) θαη πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ πςειφ δαλεηζκφ πνπ θαηαγξάθνπλ νη 

κνλάδεο καο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ιφγσ ηεο αλάγθεο 
ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, ε άδηθε θαη 

αςπρνιφγεηε απφθαζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο λα επηβάιιεη έθπησζε 
20% (θνχξεκα) επί ησλ παιαηψλ νθεηιψλ, καο νδεγεί κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα ζηελ ρξενθνπία θαη ζηνλ αθαληζκφ. 
 

Ζ απφθαζε απηή είλαη άδηθε, αζηήξηθηε θαη αςπρνιφγεηε, φηαλ έρνπκε 

θάλεη ζε φινπο γλσζηφ, θπξίσο ζην πνπξγείν γείαο, ηνπο ηξεηο 
αληηθεηκεληθνχο, πξαγκαηηθνχο θαη κεηξήζηκνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο 

ζηα Γηαγλσζηηθά θέληξα θαη Δξγαζηήξηα, δελ κπνξεί λα επηβιεζεί νχηε ε 
ειάρηζηε έθπησζε ηνπ 3,5%, πνπ κε κεγάιε επθνιία ζεζκνζέηεζαλ γηα 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο. Θαη νη ηξεηο απηνί αληηθεηκεληθνί θαη πξαγκαηηθνί 
ιφγνη είλαη: 
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α) ηηκέο απνδεκίσζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
θαζεισκέλεο απφ ην 1991, β) επί πιένλ έθπησζε ζηηο ηηκέο απηέο, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 20% εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ ην Η.Θ.Α. θαη άιια 
αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά θαη απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ... απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γ) ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ κνλάδσλ καο, 
λα ρξεηάδνληαη ηελ αγνξά εθαηνληάδσλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα φισλ ησλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, ιφγσ ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ηεο εμφθιεζεο 

ηνπο απφ ην θξάηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, απφ ηελ αχμεζε ησλ 
δαπαλψλ ηνπο, ιφγσ ησλ ηφθσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, πνπ πιένλ θαη 

απηή ε ρξεκαηνδφηεζε, ζήκεξα δελ ππάξρεη. 
 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, άιινη πάξνρνη πνπ δνπιεχνπλ κε δηαζθαιηζκέλν 
πνζνζηφ θέξδνπο 35%, θνπξεχνληαη κφλν κε 3,5%, ελψ ζηα εηδηθά 

ελδνζσκαηηθά πιηθά πνπ νη ζεκεξηλέο ηηκέο ηνπο, ιφγσ ηνπ 
παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ είλαη κέρξη θαη 10 θνξέο κηθξφηεξε εάλ 

ηηκνινγεζνχλ κε ηηο ησξηλέο ηηκέο, ζα ππάξμεη έλα φθεινο γηα ην θξάηνο 
ηεο ηάμεσο ησλ 400 εθαηνκκπξίσλ επξψ, φηαλ ηα θνχξεκα ησλ 

Γηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ θαη Δξγαζηεξίσλ δελ μεπεξλά ηα 40 κε 50 
εθαηνκκχξηα επξψ. 

 
Θιείλνληαο, ζέισ λα ζαο αλαδείμσ ην γεγνλφο φηη, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Δ.Ν.Ξ..., ην πνζνζηφ δαπάλεο πνπ αθνξά ηηο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 4,2%, φηαλ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 
μεπεξλά ην 62%, κε ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο (Ρξφηθα) λα πηέδνπλ ζπλερψο, 

αδηαιείπησο θαη δηθαηνινγεκέλα ηελ θπβέξλεζε, γηα κείσζε ηνπ ηεξάζηηνπ 
πνζνζηνχ, ην νπνίν ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο αλέξρεηαη ζην 1% 

ηνπ Α.Δ.Ξ. ηεο θάζε ρψξαο, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ ρψξα καο, δελ πξέπεη 
λα μεπεξλά ηα 2 δηο επξψ. 

 
Δπραξηζηψ, 

 
Γηψξγνο Βνπγηνχθαο 
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ΠΛΔΛΡΔΜΖ ΡΞΝ 24/1/2013 
 

Δίκαζηε εδψ ζήκεξα γηα λα ζαο αλαθνηλψζνπκε ηηο απνθάζεηο καο θαη 
ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ ζε απηέο. 

 
Ρελ δεκηνπξγία ηνπ ΔΝΞ ηελ είδακε ζεηηθά, ηελ αγθαιηάζακε θαη ηελ 

ζηεξίμακε φζν δελ παίξλεη άιιν. 
 

Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηζεκάλακε ηα πξνβιήκαηα, 

πξνβιήκαηα νξγάλσζεο , πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ, πξνβιήκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
Απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΝΞ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

επηζεκάλακε βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα θαη θπξίσο ην δήηεκα ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
Νη πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ ησλ πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, γείαο θαη 

Δξγαζίαο δελ έρνπλ αληηιεθζεί φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζχζηεκα 
πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο έρνπλ αλάγθε ηηο επελδχζεηο θαη ηηο ππνδνκέο 

ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ γείαο ε θηήζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ απαηηεί 
ρξήκαηα θαη απαηηεί ζπλερή ξνή ρξεκάησλ γηα λα κπνξνχλ αθ’ ελφο λα 

δέρνληαη αζζελείο , λα παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη λα είλαη ζπλεπείο 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ιέσ φηη δελ ην έρνπλ αληηιεθζεί επεηδή κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ πξνζπαζνχλ λα θνξηψζνπλ ηα θφζηε ζηηο 
πιάηεο ησλ παξφρσλ αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο. 

 

Δθηφο απφ ηελ ζπζηεκαηηθή θσιπζηεξγία φζνλ αθνξά ηηο παιαηέο νθεηιέο 
ηνπ 2009,10,11 θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη αξραηφηεξεο ηνπ 2009 

πνπ αθφκε ζήκεξα δελ έρνπλ εθθαζαξηζηεί θαηά παξάβαζε θάζε έλλνηαο 
ελλφκνπ ηάμεσο θαη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

πνηληθέο ,δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο επζχλεο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο , ε 
θπβέξλεζε επηθαινχκελε δήζελ πηέζεηο ηεο ηξφηθαο πξνγξακκαηίδεη 

εμνλησηηθφ θνχξεκα ησλ νθεηινκέλσλ πνπ ζα θηάζεη κεζνζηαζκηθά 13-18 
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%. Θαη ελψ ηφζν ε Δπξσπατθή Λνκνζεζία φζν θαη ε Διιεληθή πξνβιέπεη 
ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο γηα ηηο νθεηιέο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ , 

έξρνληαη εθεί πνπ καο ρξεσζηάγαλε λα πάξνπλ θαη ην βφδη φπσο ιέεη θαη 
ζπκφζνθνο ιαφο . 

 
Ξξέπεη λα ιάβεηε ππφςε φηη ε ηξηεηήο σο πεληαεηήο θαζπζηέξεζε ησλ 

ρξεκάησλ πξφζζεζε ζηα έμνδά καο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θφζηνο δαλείσλ 
θαη πξνεμνθιήζεσλ πνπ ζην βάζνο κηα ηξηεηίαο ππνινγίδεηαη ζην 20 %. Πε 

απηφ ην θφζηνο αλ πξνζηεζεί ην θνχξεκα ηνπ 13-18% ην θφζηνο απψιεηαο 

ρξήκαηνο θηάλεη 35-42 %. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ αληέρεηαη απφ θαλέλα 
πάξνρν επεηδή είλαη ζε φινπο γλσζηφ φηη ην ηζρχνλ θξαηηθφ ηηκνιφγην έρεη 

ζπληαρζεί ην 1991 κε ηηο ηφηε νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη φηη ππάξρνπλ 
εμεηάζεηο πνιχ ρακεινχ θφζηνπο πνπ είλαη δεκηνγφλεο. Κεξηθέο απφ απηέο 

ηηο δεκηνγφλεο εμεηάζεηο ε δηνίθεζε ηνπ ΔΝΞ ηηο επέιεμε πξνθεηκέλνπ λα 
κεηψζεη ην θφζηνο αζθάιηζεο δεκηνπξγψληαο ζηνπο παξφρνπο πξφζζεηα 

πξνβιήκαηα θαη κεηψλνληαο πεξίπνπ 25 % ηηο δαπάλεο ηνπ εηο βάξνο καο. 
 

Κε φιε απηή ηελ κνλφπιεπξε νηθνλνκηθή αζθπμία ησλ παξφρσλ ηφζν ε 
δηνίθεζε ηνπ ΔΝΞ δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θ. Ξαπαγεσξγφπνπινπ φζν θαη 

ν αξκφδηνο γηα ηνλ ΔΝΞ Αλαπιεξσηήο πνπξγφο γείαο θ. Παικάο ζην 
επηηαθηηθφ εξψηεκα καο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηξερνπζψλ ιεμηπξφζεζκσλ 

δαπαλψλ ηνπ Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ Πεπηεκβξίνπ θαη νζνλνχπσ θαη 
Νθησβξίνπ 2012 επέξξηςαλ ηελ επζχλε ν έλαο ζην άιινλ γηα ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο επηθαινχκελνη ηελ παξά ηνλ λφκν ππνρξέσζε ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ ΔΝΞ λα θαζπζηεξνχλ 
απηά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΝΞ , θαζπζηέξεζε πνπ γηα ην 2012 

αλέξρεηαη ζην πνζφ 182.000.000 επξψ , πνζφ ηθαλφ λα εμνθιήζεη ν 
ΔΝΞ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ξνιηηηθνί πξντζηάκελνη θαη ζπλεπψο 

ππεχζπλνη γηα ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε είλαη νη ζπλαξκφδηνη πνπξγνί 
Νηθνλνκηθψλ γείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Δξγαζίαο) θαη έηζη πξέπεη 

λα απαληήζνπλ νη θχξηνη απηνί ζε έλα εχινγν εξψηεκα 
 

Δίλαη ν ΔΝΞ ζε ζέζε λα εθπιεξψλεη εγθαίξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή φρη γηαηί εκείο βιέπνπκε φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί. 
 

Αθφκε πξέπεη λα πσ φηη ηφζν ν θ. Παικάο φζν θαη ν θ. Ξαπαγεσξγφπνπινο 
ζην εξψηεκα πσο ηα εξγαζηήξηα ζα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηξέρνληα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, κηζζνχο , αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ,θνξνινγηθέ 

ππνρξεψζεηο θιπ δελ απάληεζαλ επί ηεο νπζίαο ηεο εξψηεζεο αληίζεηα ν 
ππνθαηλφκελνο δέρηεθε άζρεηεο ιεθηηθέο επηζέζεηο.. 

 
Αγαπεηνί θχξηνη νη Δξγαζηεξηαθνί γηαηξνί θαη ηα Δξγαζηήξηα φζα ρξφληα 

θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εμππεξέηεζε 
αζθαιηζκέλσλ θαη επηζπκνχκε λα ζπλερίζνπκε απηήλ ηελ πξνζθνξά, 

φκσο ζέινπκε λα θαηαιάβνπλ νη αζζελείο καο φηη ε επίζρεζε ζηελ νπνίαλ 
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πξνρσξάκε ηνπο αθνξά άκεζα επεηδή κφλν κέζα απφ ηελ πιεξσκή καο ζα 
κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 
Νη πξνκεζεπηέο καο ζήκεξα απαηηνχλ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηα πιηθά 

,αλαιψζηκα θαη αληηδξαζηήξηα λα θαηαβάιινληαη ηνηο κεηξεηνίο θαη φπσο 
πνιχ θαιά γλσξίδεηαη φηη ν αγνξάδσλ ηνηο κεηξεηνίο θαη πσιψλ επί 

πηζηψζεη ρξενθνπεί. 
 

 

Δπραξηζηψ 
 

Ιεσλίδαο Αλαγλψζηνπ 
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ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ 
 
Μέζο :  
http://prezatv.blogspot.ch/ 

 

Γημοζίεςμα:  
http://prezatv.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7231.html 
 

Πεηξά πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα 
γείαο ηεο Γσδεθαλήζνπ θαηέζεζε ζηε ρζεζηλή ζχζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο θνηλσληθψλ 
ππνζέζεσλ θαη βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ θαζεγεηή Γεκήηξε Θξεκαζηηλφ, ν 

πεξηθεξεηάξρεο Λνηίνπ Αηγαίνπ, Γηάλλεο Καραηξίδεο.Πηελ επηζηνιή ηνπ 
επίζεο εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη θαιείηαη λα 

απνινγεζεί γηα παξαιείςεηο ελφο ηνκέα γηα ηνλ νπνίνλ ν ίδηνο δελ έρεη 
θακία απνιχησο αξκνδηφηεηα. Κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεη: 

 
 

«Γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ καο δπζηπρψο ιφγσ ηεο λεζησηηθφηεηαο 
θαη θπξίσο ηνπ δπζπξφζηηνπ ηεο πεξηνρήο, πνιιέο θνξέο ην πνιχηηκν 

αγαζφ ηεο γείαο είλαη αθφκα θαη ζήκεξα δεηνχκελν. Δίλαη απηφ πνπ 
πνιιέο θνξέο νδεγεί ηνπο θαηνίθνπο θπξίσο ησλ κηθξψλ λεζηψλ (πάλσ 

απφ 30) λα ηα εγθαηαιείςνπλ. Δζησ θαη έλα κηθξφ πνιπδχλακν ηαηξείν ή 

έλα θέληξν γείαο είλαη έλαο πνιχ ζνβαξφο ιφγνο γηα λα κείλεη ν λεζηψηεο 
ζηνλ ηφπν ηνπ. 

 
Εεηάκε: 

 
* Λα θαιπθζνχλ νη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη αλαιψζηκα πιηθά ζηηο 

λεζησηηθέο δνκέο πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, πνιπδχλακα ηαηξεία, 
αγξνηηθά ηαηξεία). 

 
Δπίζεο, λα δνζεί ε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο: 

 
* Γηα πξφζζεην εμνπιηζκφ ζην Λνζνθνκείν ηεο Οφδνπ κέζσ ΔΠΞΑ, 

πξνυπνινγηζκνχ 998.000 επξψ. 
 

* Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο νμπγφλνπ ζην Λνζνθνκεία 

Οφδνπ, Θσ, Θαιχκλνπ, απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο πεξηθέξεηαο». 
 

Αηκνδνζία 
 

http://prezatv.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7231.html
http://prezatv.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7231.html
http://prezatv.blogspot.ch/
http://prezatv.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7231.html


 

[8] 
 

Ζ πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ δεηεί επίζεο: 
 

* Ρελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αγνξά απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο 
πεξηθέξεηαο θαη δηάζεζε ζην Λνζνθνκείν ηεο Οφδνπ θηλεηήο κνλάδαο 

αηκνδνζίαο. 
 

* Ξαξέκβαζε ζηε ΓΔΞΑΛΝΚ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη 
πξνκήζεηεο ζε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζην λνζνθνκείν ηεο Πχξνπ 

κέζσ ΔΠΞΑ. 

 
ΔΙΔΘΔΟΝΡΞΗΑ 

ΞΟΔΕΑ TV 
24-1-2013 
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ε επίζσεζη επγαζίαρ πποσωπούν οι πάποσοι ςπηπεζιών 
ςγείαρ  
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post_8195.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
 

Οεπνξηάδ: Λαηάζζα Λ. Ππαγαδψξνπ 

 

Ρνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ γηα πνιινχο παξφρνπο 
πγείαο άλνημε ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ην λέν «θνχξεκα», πνπ ζα 
θπκαλζεί απφ 8%-20% ζηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ΔΝΞΞ, πνπ ήδε 

απαληνχλ κε επίζρεζε εξγαζίαο ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ. 
 

Ππγθεθξηκέλα, ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν φισλ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 
πγείαο, πιελ ησλ θαξκαθνπνηψλ, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη απφ ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ ζε επίζρεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο 
ηνπ ΔΝΞ, εάλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ κέρξη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηα αηηήκαηα 

πνπ ζέηνπλ, φπσο: Ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ παξφρσλ, άκεζε 

απνπιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην 
θαη Πεπηέκβξην 2012, φπσο απηέο θαηαβιήζεθαλ ήδε ζηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ρξνλνδηάγξακκα εμφθιεζεο φισλ ησλ παιαηψλ 
νθεηινκέλσλ (5εηίαο), κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ.  

 
ΡΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ 

 
Ρελ έληνλε αληίδξαζή ηνπ γηα ην θνχξεκα ην νπνίν επηβαξχλεη ηα 

δηαγλσζηηθά θαηά 20% ππνγξακκίδεη ν θ. Δπάγγεινο Ππαλφο, επηθεθαιήο 
ηνπ νκίινπ Βηνταηξηθή θαη πξφεδξνο ηεο Ξαλειιήληαο Δλσζεο Ηδησηηθψλ 

Φνξέσλ Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο. Νπσο αλαθέξεη, «δελ είκαζηε 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_8195.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_8195.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_8195.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://www.kerdos.gr/Images/eopyy.jpg
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αληίζεηνη λα ζπκβάινπκε - αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο καο - ζηε ζσηεξία ηεο 
ρψξαο, αιιά εθηηκνχκε φηη ην 20% είλαη άδηθν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη αο 

καο πεη ν ππνπξγφο γείαο κε πνηα θξηηήξηα απνθαζίζζεθε ην πνζνζηφ 
απηφ, ηε ζηηγκή πνπ νη θαξκαθνπνηνί πθίζηαληαη θνχξεκα θαηά 3,5% θαη 

νη θιηληθέο θαηά 8%». Νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ γηαηξψλ θαη 
δηαγλσζηηθψλ ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζε 500 εθαη. επξψ. 

 
Ν θ. Ππαλφο ζε γεχκα κε εθπξνζψπνπο ηνπ Ρχπνπ, θαηέζεζε επίζεο ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην επάγγεικα δελ έρεη απειεπζεξσζεί, 

θαζψο κε ηνλ λφκν Ινβέξδνπ ε αδεηνδφηεζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε 
ιεηηνπξγία δηαγλσζηηθψλ δίλεηαη πιένλ απφ ηνπο Ηαηξηθνχο Ππιιφγνπο, νη 

νπνίνη εθηφο απφ ηνλ Ηαηξηθφ Πχιινγν Αζελψλ, κπινθάξνπλ ηε 
δηαδηθαζία. Ν θ. Ππαλφο επηζεκαίλεη φηη δελ έρεη αλνίμεη δηαγλσζηηθφ εδψ 

θαη δχν ρξφληα. Πήκεξα ζε φιε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 500 
δηαγλσζηηθά θαη 3.500 κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα.  

 
ΝΗ ΦΑΟΚΑΘΝΒΗΝΚΖΣΑΛΝΗ 

 
Αιιά θαη ν πξφεδξνο ηεο Ξαλειιήληαο Δλσζεο Φαξκαθνβηνκεραλίαο θ. 

Γεκήηξεο Γέκνο εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην λέν «haircut», 
ζεκεηψλνληαο φηη «ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμακε ζεαηέο αιιεπάιιεισλ 

θαη ηζνπεδσηηθψλ κεηψζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, νη νπνίεο απφ ην 
72% θαηξαθχιεζαλ ζην 40% ηεο ηηκήο ηνπ πξσηνηχπνπ. Θη ελψ ε 

επηβίσζή καο ήηαλ πηα ζαθψο ππφ δηαθηλδχλεπζε, ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα 

ην έδσζαλ ην rebate, ην θιηκαθσηφ rebate θαη ην clawback, πνζά πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζην 20% ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεψλ καο». 

Κεηά ην επηπιένλ θνχξεκα, ζπλερίδεη, «ηη άιιν κπνξνχκε πηα λα 
ζπκπεξάλνπκε πέξαλ ηνπ φηη θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο ε επηβίσζή καο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ απμαλφκελε ζηέξεζε ησλ πφξσλ πνπ καο 
επηβάιιεηαη». 

 
ΝΗ ΓΗΑΡΟΝΗ 

 
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη γηαηξνί ηνπ ΔΝΞ ππνζηεξίδνπλ φηη «ην λέν απηφ 

?θνχξεκα? έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηνπ θνπξέκαηνο ζηηο ηαηξηθέο ακνηβέο απφ 
20 ζε 10 επξψ θαη ηνπ θνπξέκαηνο ζηηο ηηκέο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ θαηά 25%». Απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο απηήο, ζχκθσλα κε ηελ 
Δλσζε, είλαη πνιινί ηαηξνί, ηδηαίηεξα νη εξγαζηεξηαθνί, λα θηλδπλεχνπλ λα 

ράζνπλ αθφκε θαη ηα ζπίηηα ηνπο, ελψ ε απφθαζε γηα 20% «θνχξεκα» ζα 

ζηνηρίζεη ζηνλ θιάδν ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πάλσ απφ 300.000.000 
επξψ. 

 
Δμάιινπ, κεηά απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είραλ νη εθπξφζσπνη ηνπ Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ Αζελψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Νηθνλνκηθψλ θ. Σξ. 
Πηατθνχξα, νη πξψηνη δήηεζαλ:  

- Ρν πνζνζηφ ηνπ «θνπξέκαηνο» ησλ ακνηβψλ ησλ γηαηξψλ λα είλαη πνιχ 
κηθξφηεξν ηνπ αλαθνηλσζέληνο. 
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- Λα δνζεί πξνθαηαβνιή απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ, κε ηελ νπνία ν θ. 
Πηατθνχξαο ππνζρέζεθε φηη κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη θαη ην 80% απηψλ. 

 
Γηα ην ζέκα ηνπ θνπξέκαηνο ησλ νθεηιψλ ησλ γηαηξψλ πνπ έρνπλ 

εθρσξήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε εηαηξείεο factoring, απνθαζίζηεθε εηδηθή 
ζπλάληεζε ησλ θνξέσλ κε ηελ Ξεηξαηψο factoring γηα λα δηεπζεηεζεί ην 

ζέκα ελ φςεη ηνπ θνπξέκαηνο ηεο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπο. 
 

ΘΔΟΓΝΠ  
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Τν κεγάιν θόιπν κε ηα θνππόληα ηωλ θαξκάθωλ! Πωο 
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Μέηξα γηα λα ζηακαηήζνπλ ηόζν νη παξάηππεο εμαγσγέο θαξκάθσλ πνπ 
αθήλνπλ άδεηα ηα ειιεληθά θαξκαθεία όζν θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θπθισκάησλ πνπ ελώ βγάδνπλ θάξκαθα από ηε ρώξα 
ππεξρξεώλνπλ θαη ηα ειιεληθά αζθαιηζηθά Τακεία, ιακβάλεη ην 
ππνπξγείν Υγείαο. 
 
Σε απαγόξεπζε ησλ εμαγσγώλ γηα ηξεηο κήλεο ζε θάξκαθα πνπ 
απνπζηάδνπλ από ηα ξάθηα ησλ ειιεληθώλ θαξκαθείσλ πξνρσξά ην 
ππνπξγείν Υγείαο θαη ν Εζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ. Ταπηόρξνλα ε 
εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο επηρεηξεί λα ρηππήζεη θπθιώκαηα πνπ 
θηλνύληαη ζηελ αγνξά θαξκάθσλ θαη ελώ εμάγνπλ ζθεπάζκαηα 
αμηνπνηνύλ ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο (θνππόληα) 2 θαη 3 θνξέο ρξεώλνληαο 
ηα αζθαιηζηηθά Τακεία.  
 
 
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα ιείπνπλ από ηα ξάθηα ησλ ειιεληθώλ 
θαξκαθείσλ πεξηζζόηεξα από 140 θάξκαθα κε απνηέιεζκα νη 
αζθαιηζκέλνη λα ηαιαηπσξνύληαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ 
ζθεπαζκάησλ ηνπο. 
 
Παξόηη αξρηθά ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο δήισλε όηη γηα ηηο 
ειιείςεηο θηαίλε αθόκε θαη νη ...θαξκαθνπνηνί πιένλ παξαδέρεηαη όηη ε 
απνπζία θαξκάθσλ νθείιεηαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκώλ πνπ 
θαζηζηά πνιιά θάξκαθα ειθπζηηθά γηα εμαγσγέο. Ταθηηθή ζπλήζεο γηα 
ηηο θαξκαθαπνζήθεο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα όρη απιά 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7407.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7407.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7407.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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βγάδνπλ ειιεληθά θάξκαθα ζην εμσηεξηθό αιιά δηπινρξεώλνπλ θαη ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία θαζώο δελ απνθνιινύλ θαη θαηαζηξέθνπλ 
αληίζηνηρα ηηο ηαηλίεο (θνππόληα). 
 
Τν θαηλόκελν ησλ παξάιιεισλ εμαγσγώλ εθηηκάηαη όηη έρεη εηήζην ηδίξν 
πεξίπνπ 400 εθαη. επξώ. 
 
Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Υγείαο Μάξηνο Σαικάο κεηά από ζρεηηθή 
ζύζθεςε κε ηνλ ΕΟΦ δήισζε όηη κεγάιε επζύλε θέξνπλ θαη 
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πξνκεζεύνπλ αξθνύλησο 
ηθαλνπνηεηηθά ηελ ειιεληθή αγνξά (ιόγσ ρακειώλ ηηκώλ) κε 
απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη ειιείςεηο. Αλαθνίλσζε επίζεο όηη ζα 
ιεθζνύλ κέηξα ώζηε ηα θνππόληα από ηα θάξκαθα πνπ εμάγνληαη λα 
επηζηξέθνπλ ζηνλ ΕΟΦ θαη λα κε γίλνληαη δηπινρξεώζεηο ζηα 
αζθαιηζηηθά Τακεία.  
 
Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα κεγαιύηεξα θόιπα πνπ θαηαγξάθνληαη εδώ θαη 
ρξόληα ζηελ αγνξά θαξκάθνπ. Δηάθνξνη επηηήδεηνη ελώ εμάγνπλ ηα 
θάξκαθα, δελ αθαηξνύλ ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο (θνππόληα) θαη δελ ηηο 
επηζηξέθνπλ ζηνλ ΕΟΦ γηα θαηαζηξνθή σο νθείινπλ. Αληίζεηα θνιινύλ 
εθ λένπ ηα θνππόληα ζε βηβιηάξηα αζθαιηζκέλσλ θαη ρξεώλνπλ ηα 
αζθαιηζηηθά Τακεία 2 θαη 3 θνξέο. Τν θαηλόκελν είλαη γλσζηό ζηνλ 
εθάζηνηε ππνπξγό Υγείαο αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ρηππεζεί.  
 
Ο Μάξηνο Σαικάο επηρεηξεί ηώξα λα ππνρξεώζεη όιεο ηηο 
θαξκαθαπνζήθεο λα επηζηξέθνπλ ηα θνππόληα, κε εηδηθή θαηαγξαθή 
ησλ εμαγσγώλ πνπ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ΕΟΦ.  
 
Δήκεηξα Επζπκηάδνπ 
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Η απαγόξεπζε ηωλ εμαγωγώλ γελνζήκωλ oξγίδεη ηε θαξκαθνβηνκεραλία 
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Έληνλεο αληηδξάζεηο έρεη πξνθαιέζεη ζηνλ θόζκν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο ε 
απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο λα απαγνξεύζεη ηηο εμαγσγέο γελνζήκσλ αιιά θαη 
λα νξίζεη απαγόξεπζε ησλ εμαγσγώλ γηα ηξεηο κήλεο ζε θάξκαθα πνπ απνπζηάδνπλ 
από ηα ξάθηα ησλ ειιεληθώλ θαξκαθείσλ. 
Ο θόζκνο ηεο ειιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο νξγίζηεθε κε ηε ζεκεξηλή εκθάληζε 
ηνπ αλαπιεξωηή ππνπξγνύ Υγείαο Μάξηνπ Σαικά ζηελ πξσηλή εθπνκπή ηνπ 
Mega ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο νη θαξκαθνβηνκεραλίεο εμάγνπλ ηα πξντόληα ηνπο 
ζηε Γεξκαλία θαη ηηο Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο εθαξκόδνληαο κηα λόκηκε κελ αιιά 
θαηαρξεζηηθή δηαδηθαζία ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ. 
«Τα θαξκαθεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θύθισκα θαη θόβνπλ ηέηνηα ηηκνιόγηα ζα 
θάλνπλ ζύκβαζε κε ηνλ ΕΟΠΥΥ κεηά από 100 ρξόληα», πξνεηδνπνίεζε ν 
αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Υγείαο ηνλίδνληαο πσο ππάξρεη πνιηηηθή βνύιεζε γηα πάηαμε 
ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Οη δειώζεηο ηνπ θπξίνπ Σαικά πξνθάιεζαλ ηελ έληνλε αληίδξαζε ηωλ 
θαξκαθνβηνκεράλωλ, πνπ ζεσξνύλ πσο απηή ε απόθαζε “ζηξαγγαιίδεη” ηνλ 
θιάδν ζηελ θαξδηά ηεο θξίζεο. Άλζξσπνο κέζα από ηε θαξκαθνβηνκεραλία ηόληζε 
όηη «ζε κία ρώξα κε ύθεζε νη εμαγσγέο είλαη ε κόλε αλάζα ξεπζηόηεηαο, πνπ 
παξάιιεια εμαζθαιίδεη θαη 500 εθαηνκκύξηα επξώ ζην ηζνδύγην ηεο ρώξαο». 
Ξεθαζάξηζε επίζεο όηη «νη εμαγωγέο γίλνληαη λόκηκα. Δελ κπνξνύκε λα 
εμνκνησλόκαζηε κε ηνπο απαηεώλεο» θαη ζπκπιήξσζε όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε 
ζηακαηά ην 80% ησλ εμαγσγώλ θαη νδεγεί καζεκαηηθά ζην θιείζηκν ηωλ 120 
βηνκεραληώλ νδεγώληαο ζηελ αλεξγία 7.000 εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ θαη 
βεβαίσο πνιιά θαξκαθεία. 
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