
 

[1] 
 

 
 

 
 

ΣΦΕΕ 

Web Monitoring Report 

Επιστολή ΣΦΕΕ-ΠΕΦ 

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 

 
 

Τίτλος:  
Επιστολή ΣΦΕΕ - ΠΕΦ στον πρωθυπουργό 

 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19411 

 

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 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19411
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19411
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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 

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'.
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Θεματολογία:  
Επιστολή ΣΦΕΕ - ΠΕΦ στον πρωθυπουργό 

 

Μέσο: 

http://www.readnews.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-

prothypourgo.html 

 

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

ΕΟΠΥΥ. …… 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-

prothypourgo.html 

http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-prothypourgo.html
http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-prothypourgo.html
http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-prothypourgo.html
http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-prothypourgo.html
http://www.readnews.gr/730913-epistoli-sfee-pef-ston-prothypourgo.html
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Τίτλος :  
Kοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ σχετικά με το θέμα των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο:  

http://www.inews.gr/ 

Δημοσίευμα :   

http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-

ton-chreon-tou-eopyy.htm 

 

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 ολόκληρο το άρθρο >> 

http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.htm
http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.htm
http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.htm
http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.htm
http://www.inews.gr/51/Koini-epistoli-sfee--pef-schetika-me-to-thema-ton-chreon-tou-eopyy.htm
http://www.inews.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://www.ygeiaonline.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article

&id=7655:epistloger&catid=124:healthpolic 

 
 

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας απέστειλαν τη 
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), για το θέμα εξόφλησης των χρεών του 

ΕΟΠΥΥ.  
 

 

Οι δύο φορείς τονίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 720 εκατομμύρια ευρώ 
στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό 

πρόβλημα ρευστότητας. Απευθύνουν έκκληση στον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Υγείας να επιληφθούν προσωπικά του θέματος, ώστε να 

ανακοινωθεί άμεσα ένα πλάνο πληρωμών εντός του 2012. 
 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:epistloger&catid=124:healthpolic
http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:epistloger&catid=124:healthpolic
http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:epistloger&catid=124:healthpolic
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Τίτλος :  
Στα €1,8 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου προς τις 
φαρμακευτικές 

Μέσο:  
http://www.capital.gr/ 
 

Δημοσίευμα :   
http://www.capital.gr/News.asp?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. 

 
Βίκυ Κουρλιμπίνη 

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1610158
http://www.capital.gr/News.asp?id=1610158
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Τίτλος :  
Φαρμακευτικές: Δεν προβλέπεται η εξόφλησή τους!  

 
Μέσο:  
http://www.newsbomb.gr/  

Δημοσίευμα :  
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/233096/farmakeytikes-den-

provlepetai-i-exoflisi-toys 
 

Στα 1,8 δισ. ευρώ φθάνουν οι οφειλές του Δημοσίου προς τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαπιστώνουν ότι δεν 

περιλαμβάνονται στο πλάνο εξόφλησης.  

Οι καθυστερήσεις εξόφλησης των φαρμακευτικών εταιριών που 
προκύπτουν από την προμήθεια φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία 

του ΕΣΥ ή τα στρατιωτικά, δημιουργούν εκρηκτικά προβλήματα στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Για το λόγο αυτό, οι διοικήσεις των συνδέσμων της φαρμακοβιομηχανίας, 
απηύθυναν επιστολή στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό 

Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι τα 
επώδυνα μέτρα που δέχθηκαν λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης 

της χώρας, δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας, απασχόλησης στον 
κλάδο και ικανότητας να προμηθεύει την αγορά. 

Συγκεκριμένα, η κοινή επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, 
έχει ως εξής: 

«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 

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/233096/farmakeytikes-den-provlepetai-i-exoflisi-toys
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/233096/farmakeytikes-den-provlepetai-i-exoflisi-toys
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/233096/farmakeytikes-den-provlepetai-i-exoflisi-toys
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A0%CE%95%CE%A6
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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φαρμακευτικές επιχειρήσεις περισσότερα από 720 εκ. ευρώ τους 

τελευταίους 20 μήνες! 

Το συνολικό δε ύψος των 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 

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, 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., με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τραγικό πρόβλημα ρευστότητας, 
απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να προμηθεύουν την αγορά». 
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Θεματολογία:  
Kοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ σχετικά με το θέμα των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο: 
http://healthierworld.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/4
9e46044f79b28d3.html 

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 ύψοςτων 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 
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, 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., με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τραγικό πρόβλημα 

ρευστότητας, απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να 
προμηθεύουν την αγορά. 

http://healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/49e46044f79b28d3.html
http://healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/49e46044f79b28d3.html
http://healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/49e46044f79b28d3.html
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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Κύριε Υπουργέ, 

Σας απευθύνουμε έκκληση να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος ώστε 

να μας ανακοινωθεί άμεσα ένα πλάνο πληρωμών εντός του 2012. 
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Θεματολογία:  
Κοινή επιστολή Ξένων και Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων 
στο Σαμαρά: «μεσολαβήστε να πληρωθούμε»! 
 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2661 

 
 

Με μια αναλυτική επιστολή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αλλά και 
γενικότερα  της πολιτείας προς τον κλάδο, οι φαρμακοβιομήχανοι 

(ΣΦΕΕ και ΠΕΦ) ζητούν τη μεσολάβηση του ίδιου του 
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ώστε να ενταχθούν και εκείνοι σε 

ένα πλάνο αποπληρωμής των οφειλών. Τι αναφέρουν στην 
επιστολή τους.  

   
Οι φαρμακοβιομήχανοι επισημαίνουν ότι τα χρέη του οργανισμού προς τις 

εταιρείες αγγίζουν πλέον τα 720 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά χρέη του 
ΕΣΥ φθάνουν τα 1,8 δις ευρώ.  

  
Λάδι στη φωτιά έριξε η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για το 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής μόνο των φαρμακοποιών και όχι των 

υπολοίπων όπως εταιρειών και γιατρών.  
Στην επιστολή οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις σημειώνουν 

χαρακτηριστικά:  
  

«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  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2661
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2661
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των 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 
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, 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., 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». 
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Θεματολογία:  
Κοινό μέτωπο ΣΦΕΕ & ΠΕΦ κατά ΕΟΠΥΥ 
 
Μέσο: 

http://www.iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-

%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-

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

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-

%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html 

 

Το η ισχύ εν τη ενώσει, ακολούθησαν ΣΦΕΕ και ΠΕΦ προκειμένου να 

ταράξουν τα θολωμένα νερά του ΕΟΠΥΥ, που ξεσήκωσε πλήθος 
αντιδράσεων από το χώρο της Υγείας μετά την επίσημη ανακοίνωση για το 

πλάνο αποπληρωμής των φαρμακοποιών, στο οποίο δεν συμπεριλήφθηκαν 
οι υπόλοιποι πιστωτές του Οργανισμού. 

Με κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον 

υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο και κοινοποίηση στους Γ. 
Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών, Μ. Σαλμά, αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας, Γ. Βουδούρη, πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Π. Καλλίρη, γενικό γραμματέα 

υπουργείου Υγείας, Χ. Παπανικολάου, γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
και Γ. Μέργο, γενικό γραμματέα υπουργείου Οικονομικών, οι εκπρόσωποι 

της Φαρμακοβιομηχανίας, Κωνσταντίνος Φρουζής πρόεδρος του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και Δημήτρης Δέμος 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας διαμαρτύρονται 
για την αδιαφορία που επιδεικνύει η πολιτεία απέναντι στο σοβαρό 

πρόβλημα των χρεών του ΕΟΠΥΥ. 

Όπως, τονίζουν στην επιστολή τους αμφότεροι οι εκπρόσωποι ΠΕΦ και 
ΣΦΕΕ, η φαρμακοβιομηχανία στο σύνολό της αποτελεί δυστυχώς τον 

μεγαλύτερο πιστωτή του Οργανισμού αφού τα τιμολόγια που αναμένουν 

την εξόφλησή τους ξεπέρασαν τα 720 εκατ. ευρώ τους τελευταίους 20 
μήνες. Το συνολικό δε ύψος των απευθείας εκκρεμών χρεών του 

Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία) προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις ανέρχονται στα 1,8 δισ. ευρώ! 

Επίσης να θυμίσουμε ότι, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποδεχθεί τα 

τελευταία τρία χρόνια την εφαρμογή των όποιος επώδυνων, οριζόντιων 
και συχνά άδικων προς αυτούς μέτρων, προκειμένου να συνεισφέρουν στη 

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9599-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85.html
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μείωση του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού. Ουσιαστικά, όπως 

τονίζουν στην επιστολή τους οι κ.κ. Φρουζής και Δέμος, οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις έχουν να πληρωθούν από το 2006, αφού για τα χρέη 

παρελθόντων ετών 2007-2009 πήραν ομόλογα, τα οποία όμως μετά το 
PSI 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 κ.λπ..  

  

Αποτέλεσμα όλων αυτών όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας υγιείς και 
προσοδοφόρος για την ελληνική αγορά κλάδος να αντιμετωπίζει αυτή τη 

στιγμή σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης. Ένας κλάδος που στηρίζει την 
ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα σταθερά και αποτελεσματικά, αυτή τη 

στιγμή έχει πρόβλημα ρευστότητας κάτι που θα αποβεί μοιραίο για την 
αποδοτική του λειτουργία στο μέλλον. Τώρα για ποιο λόγο η κυβέρνηση 

κλείνει τα αφτιά της στην επικείμενη κατάρρευση ενός σημαντικού κλάδου 
της ελληνικής αγοράς και μάλιστα σε τόσο δύσκολες οικονομικά εποχές, 

διεγείρει πολλά ερωτηματικά στα οποία ως φαίνεται η κυβέρνηση ή δεν 
έχει τη διάθεση να απαντήσει ή δεν έχει καταλάβει το κόστος στην 

ελληνική κοινωνία μιας επικείμενης κατάρρευσης των φαρμακευτικών 
εταιρειών. 

 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ και ΠΕΦ: Εκτός χρονοδιαγράμματος πληρωμών και 
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις  

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1171-sfee-kai-pef-ektos-
xronodiagrammatos-plhrwmwn-kai-oi-farmakeytikes-epixeirhseis 

Παρά το γεγονός ότι τα χρέη του Δημοσίου – ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία ΕΣΥ και 

στρατιωτικά νοσοκομεία – προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις , 
ανέρχονται στο δυσθεώρητο ύψος των 1,8 δις ευρώ, το υπουργείο Υγείας 

δεν συμπεριέλαβε στην ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών 
του ΕΟΠΥΥ τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το πλάνο 
εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους προμηθευτές του, 

ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας στον 
πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας. 

«Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι για άλλη μία φορά οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στο πλάνο εξόφλησης, καίτοι αποτελούν 
μακράν τον μεγαλύτερο πιστωτή του Οργανισμού, αναφέρουν στην 

επιστολή ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ. 

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 

των 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 

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

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1171-sfee-kai-pef-ektos-xronodiagrammatos-plhrwmwn-kai-oi-farmakeytikes-epixeirhseis
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1171-sfee-kai-pef-ektos-xronodiagrammatos-plhrwmwn-kai-oi-farmakeytikes-epixeirhseis
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1171-sfee-kai-pef-ektos-xronodiagrammatos-plhrwmwn-kai-oi-farmakeytikes-epixeirhseis
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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. 

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

Νίνα Κομνηνού 
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Θεματολογία:  
Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ και ΠΕΦ στο Σαμαρά: 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3326 

 

Πηγή: iatropedia.gr 

«μεσολαβήστε να πληρωθούμε»! 

Με μια αναλυτική επιστολή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αλλά και 
γενικότερα  της πολιτείας προς τον κλάδο, ΣΦΕΕ και ΠΕΦ ζητούν τη 

μεσολάβηση του ίδιου του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ώστε να 
ενταχθούν και εκείνοι σε ένα πλάνο αποπληρωμής των οφειλών. Τι 

αναφέρουν στην επιστολή τους. 
 

Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας επισημαίνουν ότι τα χρέη του 
οργανισμού προς τις εταιρείες αγγίζουν πλέον τα 720 εκατ. ευρώ ενώ τα 

συνολικά χρέη του ΕΣΥ φθάνουν τα 1,8 δις ευρώ.   
 

Στην επιστολή οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις σημειώνουν 
χαρακτηριστικά:  

  

«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 των απευθείας εκκρεμών 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3326
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3326
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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 
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, 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., 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». 
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Θεματολογία:  
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών επιχειρήσεων 

 
Μέσο: 
http://www.iefimerida.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE

%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%
BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%
80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%
83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-
%CF%84%CE%B9%CF%82-15-

%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%
81%CE%AF%CE%BF%CF%85 
 

Εως τις 15 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις 
τους οι φαρμακοποιοί, οπότε και θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση 

για να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να αποφασίσει την περαιτέρω στάση 
του κλάδου. Την ίδια στιγμή, ολόκληρος ο χώρος της Υγείας, μοίαζει με 

καζάνι που βράζει.  

Την απόφαση αυτή πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), καθώς θεώρησε ότι  το χρονοδιάγραμμα 

πληρωμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, μπορεί να αποτελέσει 
βάση συζήτησης και να εκτονώσει την ένταση υπό την προϋπόθεση, όμως, 

η όποια επιμήκυνση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ να αφορά το σύνολο της 
εφοδιαστικής «αλυσίδας», δηλαδή βιομηχανία, φαρμακεμπόριο και 

φαρμακεία, και να προωθηθεί συγχρόνως ο συμψηφισμός χρεών και η 

ρύθμιση για τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, 
Κώστας Λουράντος, κάνει λόγο για υποσχέσεις που είχαν δοθεί και στο 

παρελθόν χωρίς όμως να έχουν υλοποιηθεί και δηλώνει ότι οι 
φαρμακοποιοί της Αττικής συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις τους. 

http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/67181/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Τη δυσαρέσκειά του για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του υπουργείου 

Υγείας προς τους φαρμακοποιούς εξέφρασε  και ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών (ΙΣΑ), κάνοντας λόγο για «επιλεκτική πληρωμή των οφειλών του 

Ε.Ο.Π.Π.Υ». 

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας απέστειλαν σήμερα 
ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 

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

Οι δύο φορείς τονίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 720 εκατομμύρια ευρώ στις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό 

πρόβλημα ρευστότητας. Απευθύνουν έκκληση στον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Υγείας να επιληφθούν προσωπικά του θέματος, ώστε να 

ανακοινωθεί άμεσα ένα πλάνο πληρωμών εντός του 2012. 

Αποπληρωμή των οφειλών ζητούν και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 
γιατροί, οι οποίοι αποφάσισαν συνέχιση της επίσχεσης εργασίας, 

τουλάχιστον έως την Τετάρτη. 

Στο χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι νοσοκομειακοί γιατροί οι 

οποίοι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 
και κοινό συλλαλητήριο με καθηγητές και δασκάλους στις 12 το μεσημέρι 

στα Προπύλαια, «θεωρώντας πως τα κοινά προβλήματα Υγείας-Παιδείας 
επιβάλλουν τη συμπόρευση για τη σωτηρία κρίσιμων δημόσιων αγαθών». 

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία 
(ΠΟΕΔΗΝ) καλεί σε σύσκεψη φορέων με αντικείμενο «την κατάρρευση 

του Δημόσιου Συστήματος Υγείας - Πρόνοιας», την Τετάρτη, στα γραφεία 
της ΑΔΕΔΥ. 

Την ίδια μέρα τα σωματεία Αττικής και Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στη 

στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ από τις 12.00 έως τη λήξη του 
ωραρίου εργασίας. 
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Θεματολογία:  
1,8 δις ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 
Μέσο: 
http://www.nocomments.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-

farmakeftikes-epixeiriseis.html 

 

Σε 1,8 δις ευρώ, ανέρχονται οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις , όπως αναφέρουν σε επιστολή που 

απέστειλαν στον πρωθυπουργό αλλά και στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, 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. 

Οπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, το πρόβλημα έχει πάρει πλέον 

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

20 μήνες. 

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, αναφέρουν στην επιστολή τους: 

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 

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.. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε τραγικό πρόβλημα 
ρευστότητας, απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να προμηθεύουμε 

την αγορά. 

 

http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.nocomments.gr/18-dis-euro-oi-ofeiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-epixeiriseis.html
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Θεματολογία:  

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

 
Μέσο: 
http://www.zougla.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.zougla.gr/greece/article/sta-18-dis-evro-i-ofiles-tou-

dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-eteries 
 

 

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..  

 

http://www.zougla.gr/greece/article/sta-18-dis-evro-i-ofiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-eteries
http://www.zougla.gr/greece/article/sta-18-dis-evro-i-ofiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-eteries
http://www.zougla.gr/greece/article/sta-18-dis-evro-i-ofiles-tou-dimosiou-pros-tis-farmakeftikes-eteries
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Το αποτέλεσμα είναι να αντιμετωπίζουν, όπως σημειώνουν, τραγικό 

πρόβλημα ρευστότητας, απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να 

προμηθεύουν την αγορά. 


