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Τίτλος : 
Επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ στον πρωθυπουργό 

 

Μέσο :  

http://30-45.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://30-

45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB

%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-

%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8

5%CF%81%CE%B3%CF%8C/ 

 

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, απέστειλαν τη 
Δευτέρα ο ΣΦΕΕ και ο ΠΕΦ, για το θέμα εξόφλησης των χρεών του 

ΕΟΠΥΥ. 

Συνέχεια ….www.iatronet.gr – Ειδήσεις – Νέα / Περίθαλψη & 
Ασφάλισ 

http://30-45.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%86%ce%b5%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%86-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://30-45.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19411
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19411
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Τίτλος : 
Kοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ σχετικά με το θέμα των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ 
 

Μέσο :  

http://www.tolmi.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tolmi.gr/healthier-world/koini-epistoli-sfee-pef-schetika-me-

to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.html 

 

Kοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ σχετικά με το θέμα των χρεών του 
ΕΟΠΥΥ 

Πηγή: Healthier World 
 

 
Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά 

με το πλάνο εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους 
προμηθευτές του, επικοινωνούμε μαζί σας για το ακανθώδες 

πρόβλημα των συσσωρευμένων εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή!  

http://www.tolmi.gr/
http://www.tolmi.gr/
http://www.tolmi.gr/healthier-world/koini-epistoli-sfee-pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.html
http://www.tolmi.gr/healthier-world/koini-epistoli-sfee-pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.html
http://www.tolmi.gr/healthier-world/koini-epistoli-sfee-pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.html
http://www.tolmi.gr/
http://www.tolmi.gr/
http://www.tolmi.gr/healthier-world.html
http://www.tolmi.gr/t/%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85_eopyy.htm
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/49e46044f79b28d3.html
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Τίτλος : 
Επιστολή ΣΦΕΕ - ΠΕΦ στον πρωθυπουργό 
 

Μέσο :  

http://cyprusnews.eu/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%

AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8

5%CF%81%CE%B3%CF%8C.html 

 

 

Επιστολή ΣΦΕΕ - ΠΕΦ στον πρωθυπουργό 

 

Διαβάστε Περισσότερα...

http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://cyprusnews.eu/ygeia-metro/536520-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C.html
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/203060/Default.aspx
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Θεματολογία:  
Επιστολή ΣΦΕΕ - ΠΕΦ στον πρωθυπουργό  

Μέσο: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1584.html 

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, απέστειλαν τη 

Δευτέρα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και 

η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), για το θέμα εξόφλησης 
των χρεών του ΕΟΠΥΥ. 

 
Οι πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Κωνσταντίνος Φρουζής (ΣΦΕΕ) και 

Δημήτριος Δέμος (ΠΕΦ) τονίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 720 εκατομμύρια 
ευρώ στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας. 
 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 
 

 
'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ. Αξιότιμε κύριε υπουργέ, 

 
Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το 

πλάνο εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους 

προμηθευτές του, επικοινωνούμε μαζί σας για το ακανθώδες πρόβλημα 
των συσσωρευμένων εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ απευθείας προς τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις.  
 

Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι για άλλη μία φορά οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στο πλάνο εξόφλησης, καίτοι αποτελούν 

μακράν τον μεγαλύτερο πιστωτή του Οργανισμού.  
 

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Πολιτείας για την αποπληρωμή 
των εκκρεμών τιμολογίων εντός του 2012, το πρόβλημα έχει λάβει πλέον 

εκρηκτικές διαστάσεις, δεδομένου ότι μόνο ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις περισσότερα από 720 εκ. ευρώ τους 

τελευταίους 20 μήνες!  
 

Το συνολικό δε ύψος απευθείας εκκρεμών χρεών του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ, 

νοσοκομεία ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία) προς τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις ανέρχονται στο δυσθεώρητο ύψος των 1,8 δισ. ευρώ!  

 
Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ο μεγαλύτερος πιστωτής του ΕΟΠΥΥ, 

έχουν δείξει εμπράκτως ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1584.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1584.html
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κατάστασης που βιώνει η χώρα.  

 
Αποδέχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια την εφαρμογή επώδυνων, 

οριζόντιων και συχνά άδικων μέτρων, προκειμένου να συνεισφέρουν στη 
μείωση του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού.  

 
Ουσιαστικά οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν να πληρωθούν από το 

2006, καθώς για τα χρέη παρελθόντων ετών (2007-2009) έλαβαν 
ομόλογα, τα οποία υπέστησαν πάνω από 70% κούρεμα επί της 

ονομαστικής τους αξίας (με ζημία 1 δισ. ευρώ), ενώ ταυτόχρονα έχουν 
επιβαρυνθεί με έκτακτες εισφορές, φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ., με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τραγικό πρόβλημα ρευστότητας, 
απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να προμηθεύουν την αγορά.  

 
Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Σας απευθύνουμε έκκληση να 

επιληφθείτε προσωπικά του θέματος ώστε να μας ανακοινωθεί άμεσα ένα 

πλάνο πληρωμών εντός του 2012'.



 

[6] 
 

  

Θεματολογία:  

Στα 1,8 δις ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τις 
φαρμακευτικές εταιρείες 

 
Μέσο: 
http://capital.gr.msn.com/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://capital.gr.msn.com/Article.aspx?id=1610158 

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζο απέστειλαν από κοινού η Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδας, με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας σχετικά με 

το πλάνο εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους 
φαρμακοποιούς. 

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, παρά τις επανειλημμένες 
δεσμεύσεις της πολιτείας για την αποπληρωμή των εκκρεμών τιμολογίων 

εντός του 2012, το πρόβλημα έχει λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, 
δεδομένου ότι μόνο ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

περισσότερα από 720 εκ. ευρώ τους τελευταίους 20 μήνες. Το συνολικό 
ύψος των απευθείας εκκρεμών χρεών του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία 

ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία) προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ. 

«Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι για άλλη μία φορά οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στο πλάνο εξόφλησης. Σας 

απευθύνουμε έκκληση να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος ώστε να 
μας ανακοινωθεί άμεσα ένα πλάνο πληρωμών εντός του 2012» 

αναφέρουν η Π.Ε.Φ. και ο Σ.Φ.Ε.Ε. και τονίζουν ότι ουσιαστικά οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν να πληρωθούν από το 2006, αφού για 

τα χρέη παρελθόντων ετών (2007-2009) έλαβαν ομόλογα, τα οποία 
υπέστησαν πάνω από 70% κούρεμα επί της ονομαστικής τους αξίας (με 

ζημία 1 δισ. ευρώ), ενώ ταυτόχρονα έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες 
εισφορές, φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ..  

 
Το αποτέλεσμα είναι να αντιμετωπίζουν, όπως σημειώνουν, τραγικό 

πρόβλημα ρευστότητας, απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να 

προμηθεύουν την αγορά. 

 

http://capital.gr.msn.com/Article.aspx?id=1610158
http://capital.gr.msn.com/Article.aspx?id=1610158

