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Τίτλος : 
Φάρμακα χωρίς πίστωση στο Ρέθυμνο - 48ωρη απεργία 

Μέσο :  

http://www.goodnet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.goodnet.gr/index.php?id=13,75947,0,0,1,0 

Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν οι φαρμακοποιοί της χώρας, αναστέλλοντας επ' 

αόριστον τη χορήγηση φαρμάκων με πίστωση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί προχωρούν σήμερα και την Τρίτη σε 48ωρη απεργία, 

αντιδρώντας στην καθυστέρηση πληρωμής οφειλών, αλλά και την υποχρεωτική έκπτωση 

5% (rebate), αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, που επιβλήθηκε με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Την απόφαση έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Δεν έλειψαν οι φωνές που ζητούσαν να ξεκινήσει από 

την περασμένη Πέμπτη κιόλας η αναστολή χορήγησης φαρμάκων με πίστωση. 

Με την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου συντάσσεται και ο 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου. 

Μιλώντας στην Κρητική Επιθεώρηση ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, 

Σήφης Σπαντιδάκης, επανέλαβε την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι 

φαρμακοποιοί όλης της χώρας, ως αποτέλεσμα όχι μόνο της τακτικής του ΕΟΠΥΥ να μην 

πληρώνει στην ώρα του, αλλά και εξαιτίας μίας σειράς από ρυθμίσεις που έγιναν και τελικά 
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επιβαρύνουν τους ίδιους τους εκπροσώπους του κλάδου και φυσικά και τους 

ασφαλισμένους. 

Η υποχρεωτική έκπτωση του 5% (rebate), που επιβλήθηκε με το Μεσοπρόθεσμο και την 

οποία καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά οι φαρμακοποιοί, αλλά και το γεγονός ότι 

έχουν δημιουργηθεί αφόρητες συνθήκες για την επιβίωση του κλάδου είναι βασικοί πια 

λόγοι για τις κινητοποιήσεις. 

Όπως λέει ο κ. Σπαντιδάκης, υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τα 

φάρμακα υψηλού κόστους, δηλαδή αυτά που η τιμή τους ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Αυτά 

έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους, ύψους 30 ευρώ ανά κουτί, ανεξάρτητα από το 

ποια είναι η τιμή του φαρμάκου (είτε δηλαδή είναι 200 ευρώ είτε 1500 ευρώ). Αν σε αυτό 

προστεθεί το λεγόμενο rebate, αλλά και το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν πληρώνει εγκαίρως τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στους φαρμακοποιούς, οι τελευταίοι αναγκάζονται να «μπαίνουν 

μέσα» αγοράζοντας μετρητοίς τα φάρμακα αυτά. Επομένως, «αυτός είναι ο λόγος που 

έρχονται οι ασφαλισμένοι και ζητούν αυτά τα φάρμακα και τα φαρμακεία δεν τα έχουν. 

Γιατί δεν συμφέρει τους φαρμακοποιούς να τα αγοράζουν», είπε ο ίδιος. 

Τελειώνοντας, ο κ. Σπαντιδάκης τόνισε πως πλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το γεγονός 

ότι οι γιατροί προχωρούν σε συνταγογράφηση αντιγράφων φαρμάκων, που ουσιαστικά 

«αναγκάζει» τους φαρμακοποιούς να έχουν πληθώρα «ίδιων» φαρμάκων στα καταστήματα 

τους, ενώ από την άλλη η ρευστότητα τους λόγω της τακτικής του ΕΟΠΥΥ και της παύσης 

χορήγησης δανείων από τις τράπεζες έχει μειωθεί δραστικά. 

«Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε στις κινητοποιήσεις και 

θέλουμε αυτό οι ασφαλισμένοι να το καταλάβουν, ότι δηλαδή δεν είναι μόνο ο λόγος του ότι 

ο ΕΟΠΥΥ δεν μας πληρώνει εγκαίρως», κατέληξε ο πρόεδρος των φαρμακοποιών στο 

Ρέθυμνο. 

Φάρμακα χωρίς πίστωση και στο Ηράκλειο 

Με την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για 48ώρο κλείσιμο των 

φαρμακείων τους, τη Δευτέρα και τη Τρίτη, και την νέα επ' αόριστον διακοπή στην πίστωση 

των φαρμάκων συντάσσονται οι φαρμακοποιοί του Ηράκλειου. 

Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου που συνεδρίασαν την Παρασκευή 

το βράδυ, μετά από πολύωρη συζήτηση αποφάσισαν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις 

προκειμένου να διεκδικήσουν τις οφειλές τους από τον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας παράλληλα την 

κατανόηση των ασφαλισμένων. 

Χανιά: Απεργούν, αλλά δίνουν πίστωση χρόνου στον ΕΟΠΥΥ οι φαρμακοποιοί 

Την απόφαση να συνταχθούν με την πρόταση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

για την πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας σήμερα και την Τρίτη, πήρε το διοικητικό 

συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων. 

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Τάσος Βάμβουκας, αποφασίστηκε να μην 

υπάρξει αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΠΥ. 
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«Η απόφαση λήφθηκε θέλοντας να δώσουμε πίστωση χρόνου για μια τουλάχιστον εβδομάδα 

στον ΕΟΠΠΥ, ενώ σαν κλάδος τοπικά, αναγνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν πολλοί ασφαλισμένοι λόγω της οικονομικής κρίσης», τόνισε ο κ. 

Βάμβουκας. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

φαρμακοποιοί και στα Χανιά, εκτιμώντας πως τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τα 

φαρμακεία των Χανίων αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τζίρος στα φαρμακεία έχει πέσει κατά 50%. 
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Τίτλος : 

Πυρετώδεις διεργασίες ενόψει Eurogroup 

 Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Αθήνα και τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

Μέσο :  

http://www.kathimerini.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_26/11/2012
_471491 

 

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τα αποτελέσματα της 

συνεδρίασης του Γιούρογκρουπ της Δευτέρας. Ο Αντώνης Σαμαράς αναχώρησε από το 

Μέγαρο Μαξίμου λίγο μετά τις 10 το βράδυ και αφού είχε ολοκληρώσει έναν ακόμα γύρο 

τηλεφωνικών επαφών με ομολόγους του και στελέχη της ΕΕ. Πληροφορίες που δεν 

επιβεβαιώνονται πάντως θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει τις τελευταίες μέρες επικοινωνία 

και με την Κριστίν Λαγκάρντ σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ του 

ΔΝΤ και του Βερολίνου για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. 

Νωρίτερα, όμως, το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA δημοσίευσε πληροφορίες του για 

αναβολή απόφασης για την Ελλάδα στο Eurogroup της Δευτέρας, και οριστική απόφαση σε 

νέα συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 

Δεκεμβρίου, επικαλούμενο ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφέρει 

το πρακτορείο, είναι και πηγές από το Παρίσι που αναφέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη του 

Σαββάτου οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν στους τρόπους 

απομείωσης του ελληνικού χρέους, ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί στις αρχές 

Δεκεμβρίου. 

Με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει ανταποκριθεί πλήρως στις δικές της υποχρεώσεις, ως προς 

το διαρθρωτικό και δημοσιονομικό σκέλος του Μνημονίου, τόσο η Αθήνα, όσοι και 

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (μεταξύ των οποίων και αυτές της Γερμανίας και της Φινλανδίας) 

εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ότι το τρίτο κατά σειρά Eurogroup για την Ελλάδα 

θα είναι και το «τυχερό», ούτως ώστε να δρομολογηθεί η εκταμίευση των εκκρεμών δόσεων 

από τον μηχανισμό στήριξης, εντός του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των κρατών-

μελών της Ευρωζώνης δεν είχε έως χθες γεφυρωθεί πλήρως, ούτε είχαν καμφθεί τελείως οι 

ενστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προβολές βιωσιμότητας στο 2020. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Υπουργός Οικονομικών, 

Γιάννης Στουρνάρας, επιδόθηκαν σε μαραθώνιο διμερών επαφών, κατά τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκειμένου να πιέσουν 

τους ομολόγους τους, να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και να διαλυθεί το 

κλίμα αβεβαιότητας που βυθίζει την Ελληνική οικονομία. Κυβερνητικοί παράγοντες 
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διαβεβαίωναν ότι εφόσον υπάρξει λύση αύριο, τότε είμασε εντός προγράμματος για την 

εκταμίευση τουλάχιστον της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων, στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι 

ίδιες πηγές απέκλειαν κατηγορηματικά τον «τεμαχισμό» της συγκεκριμένης δόσης, ενώ 

εξέφραζαν την ελπίδα ότι ο στόχος για την ταχύτατη εκταμίευση και των τριών δόσεων θα 

επιτευχθεί, ώστε να «αρδευτεί» η ελληνική οικονομία. 

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το αντικείμενο των παρεμβάσεων που συζητούνται, κυβερνητικές 

πηγές θεωρούσαν ότι έως την Παρασκευή είχαν «σχεδόν» συμφωνηθεί τα εξής: 

- Η μερική παραίτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών τραπεζών της 

ευρωζώνης, από τα κέρδη τους στο χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν. 

- Η αύξηση του θεωρητικού ορίου βιωσιμότητας από το 120% το 2020, στο 124%, την ίδια 

χρονιά. 

- Η έναρξη προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά σε 

τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας, με δάνειο που θα δοθεί από τον EFSF. 

- Η μετακύλιση των ωριμάνσεων και η μείωση των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια που 

έχει λάβει η Ελλάδα από τους εταίρους της και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό EFSF. 

Εντούτοις, με τις παρεμβάσεις αυτές, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 130% 

του ΑΕΠ το 2020. Το κενό των 8 με 10 δισεκατομμυρίων που απομένει θα μπορούσε να 

καλυφθεί με τις εξής επιπλέον παρεμβάσεις: είτε με τον ουσιαστικό «μηδενισμό» των 

επιτοκίων στα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα, δηλαδή με τη μείωσή τους σε επίπεδα 

μικρότερα από εκείνα που δανείζονται τα περισσότερα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Κάτι 

τέτοιο όμως θα συνιστούσε έμμεσο «κούρεμα» των δανείων του επισήμου τομέα, το οποίο 

σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν θα έφτανε τα 40 δισεκατομμύρια 

ευρώ περίπου. Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης δήλωσαν στην προηγούμενη 

συνάντηση του Eurogroup, την περασμένη Τρίτη, ότι δεν διέθεταν την αναγκαία 

εξουσιοδότηση, ώστε να συναινέσουν σε ζημίες για τους φορολογούμενους των χωρών τους. 

Μάλιστα, το ακριβές ύψος της ζημιάς δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να υπολογιστεί, εξ ου 

και η συνεδρίαση διεκόπη για να ξαναρχίσει αύριο, 26 Νοεμβρίου, όταν θα έχει 

ολοκληρωθεί και η τεχνική προετοιμασία. Δεύτερον, το ΔΝΤ θα μπορούσε να δεχθεί ότι η 

Ελλάδα θα έχει μεγαλύτερο κατά 0,5% του σήμερα προβλεπομένου πρωτογενές πλεόνασμα 

από το 2016 και έπειτα. Τρίτον, συζητείται επίσης να αυξηθεί ο στόχος από ιδιωτικοποιήσεις 

κατά 4 δισεκατομμύρια. Και τέταρτον, οι χώρες της ευρωζώνης θα μπορούσαν να 

παράσχουν μία διαβεβαίωση στο ΔΝΤ ότι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν 

σύμφωνα με τις παραπάνω προβλέψεις, τότε θα «βάλουν εκ νέου το χέρι στην τσέπη», το 

2016. 

Welt: Οι πιστωτές της Αθήνας θα μπορούσαν να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις τους 

το 2015 

Εκπρόσωποι της ευρωζώνης συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, τη μερική 

εκκαθάριση του ελληνικού χρέους μέχρι το 2015, σύμφωνα με δημοσίευμα της 

κυριακάτικης γερμανικής εφημερίδας, Welt am Sonntag. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, η οποία επικαλείται πηγές που δεν 

κατονομάζει, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης τη Δευτέρα στη γαλλική πρωτεύουσα, 

όπου συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, οι 

διεθνείς πιστωτές της Αθήνας (η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ) συζήτησαν το ενδεχόμενο της 

παραίτησής τους από τις οικονομικές απαιτήσεις τους το 2015. 

Σύμφωνα με την κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Welt, η προοπτική της μερικής 

διαγραφής του ελληνικού χρέους προτάθηκε, ώστε να ενθαρρυνθεί η Ελλάδα να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της, σε αντάλλαγμα για το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας. 

Η επιλογή αυτή ταυτόχρονα, θα καθησυχάσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το 

οποίο επιθυμεί τη μείωση του χρέους της Αθήνας σε ένα βιώσιμο επίπεδο, ανέφερε η 

εφημερίδα. 

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες σε αυτούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη του Παρισιού 

και τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, ο κ. Σόιμπλε είναι ανοικτός σε αυτή την επιλογή, 

παρά την αντίθεση της γερμανικής κυβέρνησης. 

Οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, 

για να απελευθερώσουν τη δόση της βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 31,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Το Σάββατο οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν μέσω τηλεδιάσκεψης για να κανονίσουν 

μια «βάση στις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ» σχετικά με το πώς θα μειωθεί το ελληνικό 

χρέος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ευρωπαϊκή πηγή που βρίσκεται κοντά 

στις διαπραγματεύσεις. 
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Τίτλος : 
Το Υγεία συνεχίζει τις επενδύσεις 
Εγκαινιάστηκε το νέο υβριδικό χειρουργείο - Σταθερή 
παραμένει η ροή ασθενών στην Αθήνα παρά την κρίση 

Μέσο : 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485446 

Δημοσίευμα: 
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H ροή ασθενών στο Θεραπευτήριο Υγεία παρέμεινε σταθερή στο εννεάμηνο του 2012 και σε 
συνδυασμό με την ανάκαμψη των εργασιών στα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ βελτίωσε την 
εικόνα του ομίλου που εξακολουθεί και μετρά ζημιές από τις δραστηριότητες των κλινικών σε 
Αλβανία και Κύπρο. 
Η σύγκριση μάλιστα είναι με ένα πολύ καλό εννεάμηνο του 2011 λόγω των συμβάσεων με τον 
ΕΟΠΥΥ.   
Βεβαίως, τα προβλήματα του κλάδου -καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων από το Δημόσιο, 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, υψηλός δανεισμός - ισχύουν και για τον όμιλο που ανήκει 
στη MIG. Από την άλλη πλευρά το Υγεία δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από τη λιβυκή κυβέρνηση για 
τη φιλοξενία ασθενών όπως άλλοι ιδιωτικοί όμιλοι και ένα επικείμενο γενναίο «κούρεμα» στις 
οφειλές αυτές - όπως τουλάχιστον ακούγεται - θα έχει μικρή επίπτωση στα μεγέθη του. 
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Υγεία κ. Ανδρέα Καρταπάνη, οι στρατηγικές επιλογές 
προηγούμενων ετών που αφορούσαν συμφωνίες με μεγάλους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς ομίλους, 
το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ο εξορθολογισμός των τιμών διατήρησαν την επισκεψιμότητα 
των ασθενών στο εννεάμηνο και στο σύνολο του έτους μπορεί να καταγραφεί και μικρή άνοδος. 
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 102,9 εκατ. 
ευρώ έναντι 107,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. 
Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA έφθασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 15,8 εκατ. ευρώ πέρυσι 
και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 
του 2011. 
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 184,5 εκατ. ευρώ (184,2 εκατ. ευρώ το 
εννεάμηνο του 2011), τα EBITDA αυξήθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ), ενώ οι καθαρές 
ενοποιημένες ζημιές περιορίστηκαν από 21,2 εκατ. ευρώ σε 12 εκατ. ευρώ. 
O όμιλος του Υγεία, παρά την κρίση, συνεχίζει τις επενδύσεις και τα τελευταία δύο χρόνια έχει 
αυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά 3%. 
Την περασμένη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου η πρώτη στην 
Ελλάδα υβριδική χειρουργική αίθουσα. Το υβριδικό χειρουργείο του Υγεία αποτελεί επένδυση 2 
εκατ. ευρώ, καλύπτει επιφάνεια 87 τ.μ., ενώ διαθέτει απεικονιστικό και μηχανολογικό εξοπλισμό 
για τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων.  
Στην αίθουσα αυτή μπορούν να διενεργούνται στον ίδιο ασθενή ταυτόχρονα ενδαγγειακές και 
ανοιχτές επεμβάσεις σε ολόκληρο το καρδιαγγειακό σύστημα από όλες τις χειρουργικές ή 
επεμβατικές ειδικότητες, όπως αγγειοχειρουργική, επεμβατική καρδιολογία, καρδιοχειρουργική, 
νευροχειρουργική, επεμβατική ακτινολογία. 
Σύμφωνα με τον κ. Σταύρο Καλλιάφα, διευθυντή της Α' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Υγεία, 
«Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, εκτελούνται όλο και περισσότερες 
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και πιο σύνθετες ενδαγγειακές επεμβάσεις. Σε ορισμένες από αυτές παρουσιάζεται η ανάγκη είτε 
να γίνει εξ αρχής συνδυασμένη ανοιχτή και ενδαγγειακή επέμβαση, είτε να γίνει μετατροπή της 
ενδαγγειακής σε ανοιχτή, όπου η πρώτη δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτόν 
δημιουργήθηκαν τα υβριδικά χειρουργεία». 
Ο πρόεδρος της MIG και του ομίλου Υγεία κ. Ανδρέας Βγενόπουλος στην ομιλία του κατά την 
τελετή των εγκαινίων επεσήμανε: «Το Υγεία αποδεικνύει άλλη μία φορά ότι είναι από τους πιο 
άξιους "πρεσβευτές" της Ευρωπαϊκής Ελλάδας και παραμένει στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η 
προσπάθεια αυτή δείχνει ότι συνεχίζουμε το επενδυτικό πρόγραμμά μας προκειμένου να 
διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τις θέσεις εργασίας».   
Το Υγεία πρόσφατα προχώρησε στην υπογραφή με τις πιστώτριες τράπεζες προγράμματος κοινού 
εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 95 εκατ. ευρώ, αναδιαρθρώνοντας τον δανεισμό 
του.  

 


