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Τίτλος : 
Αυξήσεις έως 234% και μειώσεις μέχρι και 99,7% στα 
φάρμακα! Τα περίεργα του νέου δελτίου τιμών και οι 
αντιδράσεις  

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2949 
 

 

Μελέτησαν, κουράστηκαν, αναζήτησαν στοιχεία αλλά τελικώς το 
...έκαναν το θαύμα τους στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και το 

υπουργείο Υγείας εκδίδοντας το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που 
περιλαμβάνει τις νέες τιμές όλων των σκευασμάτων που 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Διαβάστε αναλυτικά τις 
αυξήσεις αλλά και τις δραστικές μειώσεις σε φάρμακα ευρείας 

κυκλοφορίας.  
  

Από αυξήσεις έως και 234% αλλά και μειώσεις που σχεδόν αγγίζουν το 
σύνολο της τιμής κάποιων σκευασμάτων δηλαδή κατά 99,7%, επιχειρεί η 

ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ειδικά ο αναπληρωτής υπουργός Μάριος 
Σαλμάς να περικόψουν τη φαρμακευτική δαπάνη.  

  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2949
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2949
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Ειδικότερα πολλά φάρμακα δέχονται δραστικές μειώσεις που ξεκινούν από 
το 99,7% και φθάνουν μέχρι και το -0,15 ενώ κάποια άλλα δέχονται 

αύξηση από 0,1% έως και 234%!  

Οι αλλαγές προκαλούν έκπληξη ενώ ήδη πολλοί φαρμακευτικοί σύλλογοι 
αλλά και ιατρικοί μελετούν αναλυτικά όλα τα νέα στοιχεία προκειμένου να 

εντοπίσουν τα εξόφθαλμα λάθη.  
  

Πάντως οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν μόλις ένα 
24ωρο στη διάθεσή τους για να κάνουν ενστάσεις για τυχόν αντιρρήσεις 

τους στη νέα τιμολόγηση.  
  

Να σημειωθεί ότι το νέο δελτίο τιμών που δεν περιλαμβάνει καινοτόμα 
φάρμακα που αναμένουν καιρό τώρα Έλληνες ασθενείς, αναμένεται να 

ισχύσει από τη Δευτέρα για τις εταιρείες, ενώ για τις φαρμακαποθήκες από 
24/10 και για τα φαρμακεία από 1ης Νοεμβρίου. 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ευελπιστεί με την εφαρμογή του να 
εξοικονομήσει τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.  

  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
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Τίτλος : 
Έτοιμο το νέο δελτίο τιμών! Έως αύριο οι ενστάσεις των 
εταιρειών 

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2941 

Από τη Δευτέρα αναμένεται να ισχύσει το νέο δελτίο τιμών 
φαρμάκων για τις εταιρείες, ενώ για τις φαρμακαποθήκες από 

24/10 και για τα φαρμακεία από 1ης Νοεμβρίου. Έως αύριο 
Παρασκευή οι ενστάσεις των φαρμακευτικών εταιρειών  

 Με μεσοσταθμικές μειώσεις κατά 12% και χωρίς νέες εισαγωγές 
καινοτόμων φαρμάκων αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα το 

πολύαναμενόμενο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων.  
Ο ΕΟΦ παρέδωσε τις σχετικές τιμές στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, 

ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή να 
καταθέσουν τις ενστάσεις τους. 

  
Από τις νέες τιμές εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο θα κερδίσει πάνω από 

300 εκατ. ευρώ.  
  

Ήδη, πολλές εταιρείες βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να βρουν τα 
λάθη στην τιμολόγηση δεδομένου πως κάτι τέτοιο θα έθιγε δραστικά την 

κερδοφορία τους.  

  
Να σημειωθεί ότι σε λίγους αναμένεται να εκδοθεί άλλο δελτίο τιμών το 

οποίο θα περιλαμβάνει νέα καινοτόμα φάρμακα που κυκλοφορούν στην 
υπόλοιπη Ευρώπη όχι όμως και στην Ελλάδα. Ωστόσο και αυτά δε θα είναι 

πολλά καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας φοβάται αύξηση της 
φαρμακευτικής δαπάνης. 

 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2941
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2941
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Θεματολογία:  

Λυκουρέντζος προς διοικητές των ΥΠΕ: 'Τηρήστε 
αυστηρά τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας' 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19894 

 

Στην τήρηση των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, εμμένει η 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 

Αυτό επεσήμανε την Πέμπτη ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης που είχε με τους νέους διοικητές και τους υποδιοικητές των 

επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΥΠΕ). 

Ο υπουργός Υγείας τους ζήτησε, επίσης, να εκμεταλλευτούν όλες τις 

δυνατότητες για απορρόφηση πόρων που προσφέρει το ΕΣΠΑ. 

Τους κάλεσε, επίσης, να προβαίνουν σε αυστηρούς ελέγχους των 
δαπανών και των προϋπολογισμών των δημόσιων νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, να παρακολουθούν συστηματικά τις προμήθειες και να μην 
αιφνιδιάζονται από τις ελλείψεις υλικών. 

Αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές των διοικητών ότι τα νοσοκομεία 
αδυνατούν – έως τον Νοέμβριο – να συντάξουν προϋπολογισμούς. 

Τα προβλήματα του ΕΣΥ θα συζητηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, 

σε συνάντηση που θα έχει ο υπουργός Υγείας με τους διοικητές των ΥΠΕ 
και των νοσοκομείων. 

Δ.Κ 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19894
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19894
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Θεματολογία:  
Εμπορική πίστη: Το ταγκό θέλει 2, 3… 

 
Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1093 

 
 

Η τελευταία αγορανομική διάταξη προβλέπει δίμηνη πίστωση από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς στην αλυσίδα του φαρμάκου, για να «βγουν» 

οι χρόνοι μέχρι την επόμενη δόση του δανείου. Σ΄ αυτήν στηρίζονται οι 
ελπίδες ώστε να αρχίσουν να πληρώνονται οι προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ, 

και να υπάρξει κάποια ρευστότητα στην αγορά.  

 
Τα δύο μέρη της αγοράς φαρμάκου, φαρμακοποιοί και φαρμακαποθήκες, 

αποφάσισαν να συμφωνήσουν στο νέο … εγχείρημα, περιμένοντας και τη 
φαρμακοβιομηχανία να συμφωνήσει.  

 
 

Μόνο που αυτό δεν έγινε.  
 

Βλέποντας το θέμα νομικά οι φαρμακευτικές, παρατήρησαν ότι χρειάζεται 
νόμος για κάτι τέτοιο, η αγορανομική διάταξη είναι απλά μια απόφαση, και 

ότι η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει 30 ημέρες πίστωση, και μετά, 
χρέωση τόκων υπερημερίας…  

 
Και βέβαια μεγάλες επιχειρήσεις του χονδρεμπορίου παρατηρούσαν: μα 

είναι δυνατόν να θεσμοθετηθεί με διοικητική πράξη η εμπορική πίστη που 

έχει εγκατασταθεί μετά από χρόνια συναλλαγών; 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231093
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231093
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Θεματολογία:  

‘Δυναμικό’ το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων – νέα 
συνεδρίαση της Επιτροπής 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19895 

Συνεχείς αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων βλέπουν το υπουργείο Υγείας, 
ο ΕΟΦ αλλά και οι φορείς που εμπλέκονται με το φάρμακο, από την 
περασμένη Τρίτη. 

Ο αρχικός πίνακας που κατέθεσε ο ΕΟΦ στην Επιτροπή Τιμών, άλλαξε 

χθες και αναμένεται να αλλάξει ξανά αύριο, ενώ άγνωστο είναι τελικά αν 

θα πραγματοποιηθεί και πάλι συνεδρίαση της Επιτροπής τιμών αύριο το 
μεσημέρι ή οι διορθωμένες τιμές θα αλλάξουν … ‘αυτόματα’… 

Η σωρεία των λαθών που διαπίστωσαν οι φαρμακευτικές εταιρίες από το 

νέο δελτίο τιμών, οδηγεί τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να σκέφτονται 
είτε την απόσυρση προϊόντων τους από την αγορά (300-350 σκευάσματα), 

είτε την απαίτηση της νομιμότητας, δηλαδή την εφαρμογή του νόμου με 
την κοστολόγηση βάσει των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, 

γεγονός που οδηγεί σε αυξήσεις! 

Η τελευταία διαπίστωση μάλιστα, φαίνεται πως προκάλεσε ένταση στον 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, ο οποίος ζήτησε το νέο δελτίο 
να περιέχει μόνο μειώσεις τιμών. 

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί, οδήγησε τους δύο συνδέσμους του 

κλάδου, ΣΦΕΕ και ΣΑΦΕΕ σε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζο και τον αναπληρωτή υπουργό Μάριο Σαλμά, με την οποία 

επισημαίνεται ότι τα πολλαπλά λάθη που έχουν καταγραφεί στις τιμές, 

είναι απαραίτητο να διορθωθούν, γιατί δημιουργούν δομικά προβλήματα, 
με αποτέλεσμα πολλά φάρμακα να αποσυρθούν. Ακόμη κι αυτό δεν γίνει, 

οι ελλείψεις τους θα είναι ανεξέλεγκτες από τη μαζική επανεξαγωγή τους 
σε άλλες χώρες. 

Οι δύο σύνδεσμοι ζητούν την εφαρμογή του νόμου για τη χορήγηση τιμής 

βάσει του μέσου όρου των τριών φθηνότερων χωρών της Ε.Ε., καθώς και 
τον σεβασμό της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και πατέντας. 

Επιπλέον στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19895
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19895
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 για τα ακριβά φάρμακα του ν.3816, χρησιμοποιείται ως χονδρική 
τιμή η ειδική χονδρική τιμή (νοσοκομειακή τιμή συν 2% 

χονδρεμπορικό κέρδος), συμπαρασσύροντας έτσι τη νοσοκομειακή 

και λιανική τιμή. 
 από τον κατάλογο τιμών λείπουν πολλά και σημαντικά προϊόντα, 

 πολλά προϊόντα που πήραν άδεια πριν το 2000, έχουν μπει στην 
κατηγορία των φαρμάκων που πήραν άδεια μετά το 2000, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή τους κατά 50%, αντί της οριζόντιας 
μείωσης, 

 φάρμακα χωρίς γενόσημο έχουν μειωθεί κατά 50% ή με την 
οριζόντια μείωση, χωρίς το μέσο όρο των τριών φθηνότερων, 

 οι τιμές της Μ. Βρετανίας δεν έχουν μετατραπεί σε ευρώ και 
 προϊόντα σε από κοινού μάρκετινγκ με δύο εταιρίες, έχουν 

διαφορετικές τιμές!. 

Εν αναμονή των πρόσθετων διορθώσεων, οι σύνδεσμοι προειδοποιούν ότι 

εάν ισχύσουν οι τιμές που αναρτήθηκαν χθες, από Δευτέρα, οι εταιρίες δεν 
θα μπορούν να τα τιμολογήσουν, γιατί ανατρέπεται το ευρωπαϊκό σύστημα 

τιμών, που χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς. 

Α.ΠΑΠ. 
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Θεματολογία: 

Από την απαισιοδοξία στην αισιοδοξία 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 
 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3540 

Πηγή: kerdos.gr 
 

Αισιοδοξία ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει οριστική 
συμφωνία στις επί δίμηνο διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την 

τρόικα, εκφράζουν ανοικτά τόσο ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης 
Στουρνάρας, όσο (για πρώτη φορά) και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, που 

θεωρείται ο «σκληρός» της τρόικας, Πολ Τόμσεν. 

Έτσι, είναι πολύ πιθανόν, η τρόικα, που αναχωρεί αύριο από την Αθήνα, 
να μην επιστρέψει εκ νέου την προσεχή Δευτέρα, και οι τελευταίες 

λεπτομέρειες στο πακέτο των μέτρων να κλείσουν μέσω ανταλλαγής 
emails με το υπουργείο Οικονομικών. 

 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του οικονομικού επιτελείου 

με τους επικεφαλής της τρόικας, που ακολούθησε εκείνην του υπουργού 
Εργασίας με τους εκπροσώπους των δανειστών, ο κ. Στουρνάρας τόνισε 

ότι «υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα, τα οποία αναμένουμε ότι θα 
κλείσουν τις επόμενες ημέρες.  

 
Ενώ, για το «καυτό» θέμα της αγοράς εργασίας, ανέφερε ότι «υπήρξε 

πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και τις επόμενες ημέρες ο κ. Βρούτσης 
θα προτείνει λύσεις στα θέματα που έχουν ανακύψει».  

 

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί λίγα λεπτά ενωρίτερα, αποχωρώντας 
από το υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Τόμσεν, λέγοντας ότι «σημειώσαμε 

σημαντική πρόοδο. Συμφωνήσαμε στα περισσότερα ζητήματα πολιτικής.  
Τα λίγα που απομένουν, αναμένουμε ότι θα τα καλύψουμε σύντομα». 

 
Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, 

θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η δόση των 31,5 δις ευρώ θα εκταμιευθεί 
περί τα μέσα Νοεμβρίου, με αυστηρή προϋπόθεση, πάντως, να έχει 

ψηφιστεί το πακέτο των μέτρων.  
 

Παράλληλα, η τρόικα εργάζεται ήδη με βάση τα σενάρια της επιμήκυνσης 
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής κατά μια διετία (χωρίς 

την επιμήκυνση, το πακέτο των μέτρων θα ήταν για την επόμενη διετία 18 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3540
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3540
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δις. ευρώ, αντί των 13,9 δις. ευρώ). 
 

Στο πακέτο των μέτρων, η περικοπή των δαπανών αναμένεται να ανέλθει 

σε κάτι παραπάνω από 11 δις ευρώ και τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα σε 
2,5 δις. 

 
Πάντως, το κύριο βάρος θα «πέσει» το 2013, οπότε και θα ληφθούν 

πρόσθετα μέτρα 9,2 δις ευρώ από το συνολικό πακέτο. 
 

Τα ίδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν ότι απομένουν 
προς συμφωνία ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα στις αγορές προϊόντων 

και στην αγορά εργασίας.  
 

Αλλά, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν δεχθεί τον «κορμό» της 
φορολογικής μεταρρύθμισης, αν και θέλουν από το υπουργείο 

Οικονομικών να εργαστεί και πάνω στα δικά τους μοντέλα για τις 
επιπτώσεις στα έσοδα από το μακροοικονομικό περιβάλλον (ύψος 

ύφεσης).  

 
Πάντως, και για το θέμα του ύψους της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας 

το 2013 φαίνεται ότι βρέθηκε η «μέση οδός» για ύφεση 4,2% (το 
υπουργείο Οικονομικών προέβλεπε ύφεση 3,8% και η τρόικα ύφεση 5%). 

 
Απομένει, επίσης, να υπάρξει συμφωνία και για το θέμα της βιωσιμότητας 

του δημοσίου χρέους, καθώς το ΔΝΤ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί χώρες, 
το χρέος των οποίων δεν είναι βιώσιμο.  

 
Σύμφωνα με τους παράγοντες του υπουργείου, η έκθεση για τη 

βιωσιμότητα του χρέους αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από τις εκλογές 
στις ΗΠΑ και υπάρχουν τρόποι για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Ενώ, 

χαριτολογώντας στέλεχος του υπουργείου, είπε ότι στο ζήτημα του νέου 
«κουρέματος» του χρέους το σκορ είναι 1-2 (υπέρ ο Πολ Τόμσεν και κατά 

οι κ. Μορς και Μαζούχ). 

 
Αναλυτικά, η δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα έχει 

ως εξής: «Υπήρξε πολύ σημαντική πρόοδος στις διαβουλεύσεις με την 
τρόικα τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ζητήματα, τα 

οποία αναμένουμε ότι θα κλείσουν τις επόμενες ημέρες. 
 

Για το θέμα της αγοράς εργασίας υπήρξε πρωτοβουλία του πρωθυπουργού 
και τις επόμενες ημέρες ο κ. Βρούτσης θα προτείνει λύσεις στα θέματα 

που έχουν ανακύψει. 
 

Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών παραμένει εν ισχύ, όπως το έχουμε πει 
μέχρι τώρα. Όσον αφορά στην τρόικα, παρά τις όποιες εντάσεις αυτούς 

τους δύο μήνες των σκληρών διαπραγματεύσεων, επέδειξαν πνεύμα καλής 
συνεργασίας, πρότειναν συμβιβαστικές λύσεις και είμαι πεπεισμένος ότι 
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κάνουν το καλύτερο δυνατό για να βρεθούν λύσεις στα δύσκολα 
προβλήματα που, πράγματι, υπάρχουν.  

 

Το υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο θεματοφύλακας της ευστάθειας 
της οικονομίας, δεν θα παύσει να προτείνει συμβιβαστικές λύσεις σε όλα 

τα προβλήματα που ανακύπτουν, ακόμη και όταν αφορούν άλλα 
Υπουργεία. Παραμένω αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κατ΄ 

ευχήν». 
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Τίτλος : 
Ραντεβού με το Στουρνάρα στις 24 Οκτωβρίου έκλεισαν 
οι Επιστημονικοί Φορείς 
 
Μέσο :  
http://iatrikostypos.com/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-
%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%BF-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-
%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-
%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html 

Ορίσθηκε τελικά ραντεβού των Προέδρων των Επιστημονικών Φορέων με 
τον υπουργό Οικονομικών κο Στουρνάρα την Τετάρτη στις 24 Οκτωβρίου 
2012 και ώρα 13:00. 

Το Κοινό Πανεπιστημονικό Μέτωπο με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση 
έδωσε το παρόν χθες έξω από το υπουργείο Οικονομικών για να εκφράσει 

την αδιάλλακτη στάση των επιστημονικών συλλόγων απέναντι στην 
ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και τη βαθειά του ανησυχία στον 

αποκλεισμό τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη 
συνταξιοδότηση που μπορεί να επιφέρει. 

Μετά από προσπάθεια των Προέδρων των Επιστημονικών Συλλόγων να 

συναντήσουν τον υπουργό Οικονομικών κο Στουρνάρα, η εναλλακτική 
απάντηση του υπουργείου ήταν να διαπραγματευθούν τα καίρια ζητήματα 

της Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Διευθυντής του υπουργού, κάτι 

που δεν έγινε αποδεκτό από τους επιστημονικούς φορείς. Στο τέλος 
κλείσθηκε το πολύαναμενόμενο ραντεβού με τον ίδιο τον υπουργό για τις 

24 του μηνός. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά τις εξελίξεις αυτές κάλεσε όλα τα μέλη 
του την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, την ημέρα δηλαδή της συνάντησης τους 

με τον κ. Στουρνάρα, να κατεβούν σε αποχή και απεργιακή κινητοποίηση, 
καθώς και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο 

Οικονομικών στις 12.00, μία ώρα δηλαδή πριν από τη συνάντηση. 

Ανθή Αγγελοπούλου 

 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9899-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-24-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html
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Τίτλος : 

Ερώτηση Τσίπρα για την κατάρρευση του δημόσιου 
συστήματος Υγείας προς τον υπουργό Υγείας 

Μέσο :  

http://iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-

%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-

%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html 

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου συζητείται στη Βουλή η επίκαιρη 
επερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα, καθώς και 26 

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, με θέμα “Η κατάρρευση του δημόσιου 
συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω της μνημονιακής 

πολιτικής και οι δραματικές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας των πολιτών και 
την κοινωνική συνοχή στη χώρα”. 

Η επερώτηση περιλαμβάνει όλα τα φλέγοντα θέματα του τομέα της υγείας 

(ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Φάρμακο, Περίθαλψη Ανασφάλιστων, 
Δημόσια Υγεία, Ψυχική Υγεία). 

  

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της επερώτησης 

  

Ανθή Αγγελοπούλου 

 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9889-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
http://iatrikostypos.com/images/pdfcontent/alexis_tsipras.pdf
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Τίτλος : 

Βουδούρης: Ευχαριστώ όσους μου συμπαραστάθηκαν και 
με στήριξαν 
 
Μέσο :  
http://iatrikostypos.com/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF

%82-
%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF

%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CE%BC%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-

%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.htm
l 

Μετά την επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας για την 
αντικατάσταση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Γεράσιμου Βουδούρη, από τον 
Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο, ο πρώην πρόεδρος με ανακοίνωσή του 

ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν στο δύσκολο έργο του.  

Όπως τόνισε ο κ. Βουδούρης, για τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, μια μικρή 

ομάδα ανθρώπων έδωσε μεγάλο αγώνα για να κάνει πράξη τα δυο φύλλα 
χαρτί που είναι γραμμένος ο νόμος 3918/11. Έτσι η χώρα, μετά από 30 

χρόνια πολλών προσπαθειών, απέκτησε έναν Οργανισμό πρωτοβάθμιας 
φροντίδας Υγείας. 

«Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν σε αυτόν», επεσήμανε και συνέχισε, 

«όμως μέσα στους λίγους μήνες λειτουργίας του κατόρθωσε να παράγει 
ένα πολύ μεγάλο έργο, σε ποσότητα και ποιότητα, να πετύχει μεγάλες 

οικονομίες στον εξορθολογισμό των δαπανών και να καταφέρει να 
δηλώσουν εντυπωσιασμένοι οι ευρωπαίοι ελεγκτές στις επισκέψεις που 

έκαναν στον ΕΟΠΥΥ. 

Αυτά που πετύχαμε θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσια, έγιναν όμως μέσα 

σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με ανεπάρκεια αριθμητική, αλλά και 
επιστημονική του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως δε σε μία ιδιαίτερα 

ζοφερή οικονομική περίοδο με έλλειψη χρηματικών πόρων και πολλές 
οικονομικές υποχρεώσεις που κληρονόμησε ο νέος Οργανισμός από το 

παρελθόν». 

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο λεπτομερής απολογισμός του έργου 

του ΕΟΠΥΥ από την έναρξή του μέχρι σήμερα, όπως διευκρίνισε ,και 

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9893-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD.html
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κλείνοντας την ανακοίνωσή του ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους 
στον ΕΟΠΥΥ που με αυταπάρνηση έχουν εργαστεί εντατικά μέχρι σήμερα 

και παρότρυνε όσους πολέμησαν ανηλεώς τον Οργανισμό και αυτόν 

προσωπικά, να στηρίξουν πλέον τον Φορέα και τη Διοίκησή του, 
συνειδητοποιώντας ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι εθνική υπόθεση.  

Τέλος, ευχαρίστησε όλους εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν και 

συμπαραστάθηκαν στο έργο του. Από το παρελθόν, τις πολιτικές ηγεσίες 
των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και τον σημερινό υπουργό Υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζο, τον οποίο, όπως τόνισε ο κ. Βουδούρης, αν και είναι 

σύντομος ο χρόνος της συνεργασίας τους, είναι ωστόσο αρκετός για να 
μνημονευτεί. 

  

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 
Ανδρέας Λυκουρέντζος: Για τον ιατρικό τουρισμό θα 
δοθεί το νοσοκομείο Σαντορίνης!  
 
Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1590-andreas-lykoyrentzos-gia-

ton-iatriko-toyrismo-tha-dothei-to-nosokomeio-santorinhs 

"Μπορεί να μην υπάρχουν πόροι για μια παραδοσιακή λογική 
χρηματοδότησης, υπάρχουν όμως κτίρια και υποδομές, όπως το 

νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο –για παράδειγμα- είναι ένα 

σύγχρονο νοσοκομείο που δεν έχει λειτουργήσει, όπου χρειάζονται δύο 
(2) εκατ. ευρώ για να μπορέσει η ελληνική Πολιτεία για να το παραλάβει 

από τον εργολάβο μέσω της αρμοδίας ανωνύμου εταιρίας του Υπουργείου 
Υγείας και το ερώτημα που τίθεται, είναι το εξής: Έχουμε δύο εκατ. Ευρώ 

από τις δημόσιες επενδύσεις παίρνουμε το νοσοκομείο και το εντάσσουμε 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου θα είναι ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 

που θα λειτουργεί με τα προβλήματα, με τα πλεονεκτήματα και τις αρετές 
που λειτουργούν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία; Ή το αξιοποιούμε για τον 

τουρισμό υγείας, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα 
(ΣΔΙΤ), προσβλέποντας στην ανάπτυξη;". 

Αυτό η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του υπουργού Υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζου, σε χαιρετισμό τον οποίο απηύθυνε την Τετάρτη 17 

Οκτωβρίου σε ειδική εκδήλωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης για την 

«Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα», η οποία εκπονήθηκε 
για λογαριασμό του από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής 

Ιατρικής, έχει προκαλέσει ήδη αναστάτωση στους κατοίκους του όμορφου 
νησιού του Αιγαίου! 

 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1590-andreas-lykoyrentzos-gia-ton-iatriko-toyrismo-tha-dothei-to-nosokomeio-santorinhs
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1590-andreas-lykoyrentzos-gia-ton-iatriko-toyrismo-tha-dothei-to-nosokomeio-santorinhs
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1590-andreas-lykoyrentzos-gia-ton-iatriko-toyrismo-tha-dothei-to-nosokomeio-santorinhs
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Τίτλος : 

Τραγικά λάθη στο νέο Δελτίο Τιμών! 
 
Μέσο :  

http://iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-

%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-

%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html 

  

Με επιστολή τους προς κάθε αρμόδιο του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, 

ΣΦΕΕ και ΣΑΦΕΕ προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα.  

Όπως ακούγεται, το νέο Δελτίο Τιμών που αναρτήθηκε χθες στο site του 
υπουργείου, έχει σημαντικά λάθη αφού οι περισσότερες τιμές δεν έχουν 

καν υπολογιστεί βάσει της Υπουργικής Απόφασης. 

Για παράδειγμα, τα φάρμακα του Ν.3816 έχουν λάβει λάθος χονδρική 

τιμή, σκευάσματα που πήραν άδεια πριν το 2000 έχουν υποστεί μειώσεις 
της τάξης του 50% ενώ, θα έπρεπε να είναι στις οριζόντιες μειώσεις όπως 

ορίζει η Υπουργική Απόφαση και πολλά και σημαντικά φάρμακα έχουν 
μείνει εκτός λίστας. 

Και αυτά είναι σταγόνα στο ωκεανό προβλημάτων και λαθών αυτής της 
λίστας αφού ακόμα και οι τιμές Μ. Βρετανίας δεν έχουν μετατραπεί σε 

ευρώ. 

Όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, αν δεν διορθωθούν άμεσα τα 
λάθη του Δελτίου Τιμών, θα αποσυρθούν πολλά φάρμακα αλλά και θα 

προκύψουν σοβαρές ελλείψεις στην αγορά από μαζικές επανεξαγωγές.  

                                                                                                          

                               Ανθή Αγγελοπούλου 

http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9902-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD.html
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Θεματολογία:  

«Εκ του πονηρού» η επιμονή στη συνταγογράφηση 
βάσει της δραστικής 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3543 

Πηγή: healthview.gr 
 

Ανεξήγητο, πονηρό και επικίνδυνο θεωρεί το επίμονο αίτημα της τρόικας 
για συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία χωρίς τη δυνατότητα 

αναγραφής της εμπορικής ονομασίας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών (ΙΣΑ), Γ. Πατούλης. 

Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου 
θα είναι να γεμίσει η αγορά με χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα 

φάρμακα.  

Παράλληλα, τόνισε τη διάκριση των ρόλων γιατρού και φαρμακοποιού 
επισημαίνοντας ότι ο γιατρός είναι αυτός που συνταγογραφεί και ο 

φαρμακοποιός είναι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση της συνταγής.  

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την πρακτική συνιστά αντιποίηση του 

ιατρικού επαγγέλματος και παράλληλα, επιστημονική και δεοντολογική 
υποβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος, ενώ οι όποιες αλλαγές στις 

θεραπείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε απορρύθμιση των ασθενών, σε 
αποτυχία του θεραπευτικού σχήματος και εν τέλει να θέσουν σε κίνδυνο 

την υγεία τους. 

Ο κ. Πατούλης καταδίκασε απερίφραστα «πονηρές» πρακτικές που 

υπαγορεύονται από λογιστικά και εισπρακτικά κίνητρα, επαναλαμβάνοντας 
ότι η αθρόα είσοδος κάθε λογής φαρμάκων αγνώστου προελεύσεως όχι 

μόνο δεν θα συμβάλλει τελικά στον εξορθολογισμό των δαπανών, αλλά, 
επιπλέον, θα αποτελέσει σοβαρότατο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.  

Σε απάντηση αυτών των πρακτικών, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογράμμισε τη 

στήριξή του προς τα ποιοτικά και ασφαλή επώνυμα γενόσημα και τόνισε 
τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων της ελληνικής 

φαρμακοβιομηχανίας. 

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3543
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Θεματολογία:  

Τι προτείνει το υπουργείο Εργασίας στην Τρόικα για 
αποζημιώσεις και τριετίες 

Μέσο: 
http://www.iefimerida.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%
82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82 

Τα εναλλακτικά σενάρια για τα εργασιακά έστειλε την Πέμπτη ο υπουργός 

Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στην Τρόικα.  

Οπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει 

μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Σε  ότι αφορά τις αποζημιώσεις, η  ελληνική πλευρά αποδέχεται, κατ' 

αρχήν, την ανάγκη για μείωση του ύψους τους, που είναι από τις 
υψηλότερες στην Ευρώπη. Ωστόσο, θέτει ως «κόκκινη γραμμή» την 

εξαίρεση των παλαιότερων εργαζομένων. 

Ετσι, για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν μετά την ψήφιση του 

νόμου που θα επικυρώνει τη νέα συμφωνία, θα προβλέπονται, σύμφωνα 
με τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, αποζημιώσεις, το ύψος των 

οποίων θα κινείται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως αν γίνει δεκτή στην παρούσα φάση η 
απαίτηση της Τρόικα για δραστική μείωση των αποζημιώσεων, για όλους 

ανεξέλεγκτα τους εργαζομένους, θα προκληθεί εκτίναξη της ήδη υψηλής 
ανεργίας, εφόσον η αγορά εργασίας θα στραφεί προς την αντικατάσταση 

των παλαιών «ακριβών» εργαζομένων με νέους «φθηνότερους» 

εργαζόμενους. 

Η εξέλιξη αυτή, θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τα κρατικά 
έσοδα και τη βιωσιμότητα των Ταμείων, εξαιτίας της μεγάλης απώλειας 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και της αύξησης των επιδομάτων 
ανεργίας. 

Σε ότι αφορά τις τριετίες οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν στις 
θέσεις τους και θεωρούν ότι το θέμα έχει νομοθετηθεί από το 2ο Μνημόνιο 

http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/news/72726/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.iefimerida.gr/tag/%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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και, κατά συνέπεια, έχει κλείσει, η δε επαναφορά του θέματος συνιστά 
στην ουσία αναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. 

Ωστόσο τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, πάντως, εκφράζουν την 
αισιοδοξία τους, ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία χωρίς να επέλθει 

απορρύθμιση στην αγορά εργασίας. 
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Τίτλος : 

Δυναμική παρουσία του ΙΣΑ στο ΥΥΚΑ στα πλαίσια της 
απεργίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-

yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση 

της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ καθώς και στην πορεία από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Σύνταγμα. 
 

Σύσσωμοι επιστήμονες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι έδωσαν σήμερα το 
παρόν της αλληλεγγύης απέναντι σε ένα κράτος που καταρρέει. 

ο μήνυμα που απέστειλε από την καρδιά του πλήθους ο Πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος Πατούλης ήταν ότι θα πρέπει ως 
ιατρικός φορέας να ετοιμάζουμε σειρά ζητημάτων και θεμάτων που 

απαιτούν άμεση επίλυση και γι αυτό το λόγο, κρίσιμη και σημαντική είναι 
η συμμετοχή δια της φυσικής παρουσίας του κάθε γιατρού μέλους μας στο 

κάλεσμα του Ιατρικού Συλλόγου. "Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε τις κόκκινες γραμμές της επιβίωσής μας. 

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού. Δεν επιτρέπεται να 
αφήσουμε άλλο την Υγεία στην τύχη της. Οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι 

για όλους μας. Γιατί ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε την αξιοπρέπεια 

και την επιβίωση ως λειτουργοί υγείας. Μόνο με παρρησία και παρουσία 
κατακτώνται τέτοιοι αγώνες και δίνονται αποτελεσματικές λύσεις", δήλωσε 

ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Γιώργος Πατούλης 

Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέλη μας για ακόμη μία φορά, πως σε αυτό τον 

αγώνα χρειάζονται όλοι. Γιατί αλλιώς ο καθολικός αφανισμός , θα είναι 

ατομικός αφανισμός . Και μπορούμε να τον αποτρέψουμε ο καθένας για 
όλους και όλοι για τον καθένα ξεχωριστά. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html
http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html
http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html
http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html
http://www.newsnow.gr/article/241951/dynamiki-parousia-tou-isa-sto-yyka-sta-plaisia-tis-apergias-gsee-adedy.html
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Θεματολογία:  

Παραμένει ανοιχτό το θέμα της συνταγογράφησης 
 
Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3542 

 

Πηγή: tovima.gr 
 

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο αναπληρωτής υπουργός 
Μάριος Σαλμάς παρουσίασαν την Δευτέρα στους επικεφαλής της τρόικας 

έναν κατάλογο μέτρων, τα οποία αν εφαρμοστούν θα επιτύχουν 

εξοικονόμηση πόρων της τάξεως των 950 εκατομμυρίων ευρώ το 2013. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα πλην της 
συνταγογράφησης. Οι εκπρόσωποι της τρόικας επιμένουν στην αναγραφή 

μόνο της δραστικής ουσίας στην ιατρική  συνταγή, ενώ η ελληνική πλευρά 
έχει προτείνει την αναγραφή της εμπορικής ονομασίας, δίπλα στην 

δραστική ουσία. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν ακυρώνεται ο ρόλος του 
γιατρού, ενώ ο ασθενής θα έχει το δικαίωμα της επιλογής. 

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών ζητούν την εξαίρεση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 

από το μέτρο της συνταγογράφησης βάσει της δραστικής ουσίας.  

«Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον 
οργανισμό τους να διατηρήσει το μόσχευμα, πρέπει να παίρνουν 

συγκεκριμένα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για όλη τους τη ζωή.  
 

Τα φάρμακα αυτά καθορίζουν τη διατήρηση του μοσχεύματος και γι΄ αυτό 
θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και σταθερά. Αυτός είναι και ο βασικός 

λόγος που οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς υποβάλλονται τακτικά σε 
συγκεκριμένες εξετάσεις», εξηγούν, χτυπώντας τον κώδωνα του 

κινδύνου: «Η ζωή αυτών των ασθενών κινδυνεύει σοβαρά».  
Όπως επισημαίνουν, από την 1η Οκτωβρίου ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει πλέον 

μόνο την τιμή αναφοράς ανά κατηγορία φαρμάκου (ανώτατη τιμή 
αποζημίωσης) και δραστική ουσία, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή, και ο 

γιατρός συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και την εμπορική ονομασία του 
φαρμάκου.  

«Στην περίπτωση που το προτεινόμενο φάρμακο είναι ακριβότερο από την 

τιμή αναφοράς της κατηγορίας του, τότε ο γιατρός πρέπει να ενημερώσει 
τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή του επί της 

τιμής αναφοράς θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής. Σήμερα, με το 
μέτρο αυτό, καταδικάζονται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, που  δεν έχουν 

την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν συμμετοχή για τα φάρμακά 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3542
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3542
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τους, με άμεσο κίνδυνο απόρριψης του μοσχεύματός τους. Αυτό συμβαίνει 
όταν για καθαρά οικονομικούς λόγους αναγκάζονται να αλλάζου  

Επεξεργασία Άρθρου: " Παραμένει ανοιχτό το θέμα της 

συνταγογράφησης" 
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Θεματολογία:  
OI TIMEΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Μέσο: 
http://www.euro2day.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/733127/Article.asp
x 

 
 

 
Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που θα ισχύσει για τα φαρμακεία από την 

1η Νοεμβρίου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Ο αναπληρωτής υπουργός σε 
δηλώσεις του στο Real.gr τονίζει «Καταφέραμε να μειώσουμε κατά 

500 εκ ευρώ την φαρμακευτική δαπάνη. Είναι μια σημαντική 

μεταρρύθμιση, γίνεται για πρώτη φορά και φέρνει άμεσα 
αποτελέσματα» είπε ο Μάριος Σαλμάς.  

 
Πηγές από το υπουργείο υγείας υποστηρίζουν πως στο πρόσφατο 

παρελθόν ένα μόνο άτομο χειρίζονταν τον τιμοκατάλογο των 12000 
φαρμάκων, μία δαπάνη που αγγίζει τα 4 δισ ευρώ. «Τώρα μία ομάδα από 

22 άτομα με έδρα τον ΕΟΦ συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις τιμές των 
φαρμάκων» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.  

 
Σημειώνεται ότι στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν 

περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει 
συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.  

 
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα 

πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.  

 
Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς η ισχύς του αρχίζει 

από Δευτέρα 22-10-2012. Για τις φαρμακαποθήκες η ισχύς του αρχίζει 
από 24-10-2012 Για τα ιδιωτικά φαρμακεία η ισχύς του αρχίζει από 01-11-

2012. 

http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/733127/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/733127/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/733127/Article.aspx
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Όπως αναφέρει το euro2day.gr δύο συνδέσμους του κλάδου, ΣΦΕΕ και 

ΣΑΦΕΕ σε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον 
αναπληρωτή υπουργό Μάριο Σαλμά, με την οποία επισημαίνεται ότι τα 

πολλαπλά λάθη που έχουν καταγραφεί στις τιμές, είναι απαραίτητο να 
διορθωθούν, γιατί δημιουργούν δομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα 

πολλά φάρμακα να αποσυρθούν.  
 

Ακόμη κι αν αυτό δεν γίνει, οι ελλείψεις τους θα είναι ανεξέλεγκτες από τη 
μαζική επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες. Οι δύο σύνδεσμοι ζητούν την 

εφαρμογή του νόμου για τη χορήγηση τιμής βάσει του μέσου όρου των 
τριών φθηνότερων χωρών της Ε.Ε., καθώς και τον σεβασμό της 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και πατέντας. 
 

Η λίστα Μέρος Α  
 

Η λίστα Μέρος Β 

 

http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/733127/www.euro2day.gr
http://www.real.gr/Files/Articles/Document/181147.pdf
http://www.real.gr/Files/Articles/Document/181148.pdf
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Επιπλέον στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:  

 
• Για τα ακριβά φάρμακα του ν.3816, χρησιμοποιείται ως χονδρική τιμή η 

ειδική χονδρική τιμή (νοσοκομειακή τιμή συν 2% χονδρεμπορικό κέρδος), 
συμπαρασσύροντας έτσι τη νοσοκομειακή και λιανική τιμή.  

 
• Από τον κατάλογο τιμών λείπουν πολλά και σημαντικά προϊόντα  

 
• Πολλά προϊόντα που πήραν άδεια πριν το 2000, έχουν μπει στην 

κατηγορία των φαρμάκων που πήραν άδεια μετά το 2000, με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η τιμή τους κατά 50%, αντί της οριζόντιας μείωσης 

 
• Φάρμακα χωρίς γενόσημο έχουν μειωθεί κατά 50% ή με την οριζόντια 

μείωση, χωρίς το μέσο όρο των τριών φθηνότερων  

 
• Οι τιμές της Μ. Βρετανίας δεν έχουν μετατραπεί σε ευρώ και  

 
• Προϊόντα σε από κοινού μάρκετινγκ με δύο εταιρίες, έχουν διαφορετικές 

τιμές!.  
 

Εν αναμονή των πρόσθετων διορθώσεων, οι σύνδεσμοι προειδοποιούν ότι 
εάν ισχύσουν οι τιμές που αναρτήθηκαν χθες, από Δευτέρα, οι εταιρίες δεν 

θα μπορούν να τα τιμολογήσουν, γιατί ανατρέπεται το ευρωπαϊκό σύστημα 
τιμών, που χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς.
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Θεματολογία:  
Τo λυκοπένιο μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού  

 
Μέσο: 
http://www.metrogreece.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/223493/Def

ault.aspx 
 

Οι άνδρες με τα υψηλότερα επίπεδα λυκοπένιου στον οργανισμό τους, 

έχουν κατά 55% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό σε σχέση 
με όσους έχουν στο αίμα τους το μικρότερο ποσοστό της εν λόγω χημικής 

ουσίας, η οποία προσδίνει την κοκκινωπή απόχρωση σε διάφορα τρόφιμα 
(ντομάτες, κόκκινες πιπεριές, καρπούζι, παπάγια κ.α.).  

 
Η ντομάτα είναι κατ' εξοχήν αυτή που περιέχει μεγάλη ποσότητα 

λυκοπένιου, το οποίο προστατεύει τα κύτταρα του σώματος από βλάβες. 
 

Οι ερευνητές, μ' επικεφαλής τον Τζούνι Κάρπι του Τμήματος Ιατρικής 
του πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, που έκαναν τη σχετική 

δημοσίευση στο περιοδικό νευρολογίας "Neurology", σύμφωνα με το 
πρακτορείο Ρόιτερ, ανέλυσαν στοιχεία από 1.031 άνδρες αρχικής ηλικίας 

45 έως 65 ετών, τους οποίους παρακολούθησαν για μια μεγάλη περίοδο 
12 ετών, στη διάρκεια της οποίας οι 67 έπαθαν εγκεφαλικό. 

 

Οι άνδρες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο 
λυκοπένιου στο αίμα τους. Από την ομάδα των 258 ατόμων με το 

χαμηλότερο επίπεδο λυκοπένιου πέθαναν 25, ενώ από την ομάδα των 259 
ατόμων με το υψηλότερο επίπεδο λυκοπένιου πέθαναν μόνο 11. Η 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο του λυκοπένιου και 
στον κίνδυνο εγκεφαλικού διαπιστώθηκε ότι ισχύει άσχετα από την ηλικία 

του ατόμου και από άλλους παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, πίεση, 
διαβήτης κ.α.). 

 
«Τα ευρήματα υποστηρίζουν τη σύσταση οι άνθρωποι να 

καταναλώνουν πάνω από πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών τη 
μέρα, κάτι που θα οδηγούσε σε μεγάλη μείωση του αριθμού των 

εγκεφαλικών παγκοσμίως», δήλωσε ο Κάρπι. 
 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το λυκοπένιο μειώνει την 

ικανότητα της «κακής» χοληστερόλης (LDL) να δημιουργεί δυνητικά 
επικίνδυνες αθηρωματικές πλάκες στις αρτηρίες, κάτι που μπορεί να 

προκαλέσει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Επιπλέον, το λυκοπένιο έχει και 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/223493/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/223493/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/223493/Default.aspx
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άλλες σχετικές ιδιότητες, καθώς εμποδίζει την παραγωγή χοληστερόλης 
και αναστέλλει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα.  

 

Από την άλλη, η μελέτη διαπιστώνει μεν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο 
λυκοπένιο και τα εγκεφαλικά, χωρίς όμως να αποδεικνύει πως αν κανείς 

τρώει ντομάτες, μειώνει σίγουρα τον κίνδυνο για εγκεφαλικό, γιΆ αυτό, 
άλλωστε, χρειάζονται περαιτέρω μελέτες, όπως είπε ο Φινλανδός 

ερευνητής.  
 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 
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Θεματολογία:  

Ερ. Ντυνάν: λήγει αύριο η προθεσμία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19892 

 

Εννέα εκδηλώσεις ενδιαφέροντος φημολογείται ότι έχουν υποβληθεί για 
την εξαγορά του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, αν και μέχρι σήμερα δεν 

έχουν προχωρήσει όλοι οι Όμιλοι παροχής υπηρεσιών υγείας τη σχετική 
αίτηση. 

Πάντως σύμφωνα με συζητήσεις στην αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας, το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά στοιχεία του 
νοσοκομείου, στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις και στην επισφάλεια των 

οφειλομένων προς αυτό. 

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν κ. Ανδρέας Μαρτίνης, σε 

δήλωσή του, τόνισε ότι αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρτίνης δήλωσε ότι: ‘Μετά από συνεχείς και 

αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν αποφασίστηκε την 17/10/2012 ότι τελική 
ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση 'Στρατηγικού 

Επενδυτή ή Αγοραστή' του Νοσοκομείου τίθεται η 19/10/2012. 

Ανεξάρτητα από την, εκ των πραγμάτων, αναγκαιότητα των ασφυκτικών 
πλαισίων και την ωφελιμότητα, των υποθέτω καλοπροαίρετων, έξωθεν 

παρεμβάσεων, το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ο Ε.Ε.Σ. και εγώ προσωπικά θα 
διαφυλάξουμε τη διαφάνεια και θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του 

νοσοκομείου και του προσωπικού του που το στηρίζει με αυταπάρνηση. 

Κάθε σοβαρή πρόταση θα εξετασθεί και θα αξιολογηθεί στην ουσία της με 

αυτά τα κριτήρια, παρά τα αντιθέτως διαδιδόμενα’. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19892
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19892
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Θεματολογία:  

Η φυτοθεραπεία κερδίζει έδαφος 

Μέσο: 
http://www.nooz.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.nooz.gr/science/i-futo8erapeia-kerdizei-edafos 

 
Η χρήση φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων, δηλαδή η χρήση 

σκευασμάτων που περιέχουν ως δραστική ουσία φυτικά συστατικά σε 
κατεργασμένη ή μη μορφή, φαίνεται ότι στις μέρες μας κερδίζει το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών ως ασφαλής και φτηνή λύση.  
 

Τα φυτοθεραπευτικά χρησιμοποιούνται για πρόληψη και εναλλακτική ή 
συμπληρωματική θεραπεία, σε ήπιες συνήθως χρόνιες ασθένειες και δεν 

ενδείκνυνται για επείγουσες καταστάσεις, καθώς μεσολαβεί λανθάνουσα 
περίοδος 3-4 εβδομάδων για την έναρξη της δράσης. 

 
Οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα φυτοθεραπευτικά είναι ηπιότερα 

και λιγότερο επικίνδυνα από τα συνθετικά φάρμακα.  

 
Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία για τη 

στάση των καταναλωτών στη χρήση φυτοθεραπευτικών έδειξαν ότι το 
75% θεωρεί τη χρήση τους «πολύ σημαντική» ή «σημαντική», το 80% 

αξιολόγησε τον κίνδυνο τοξικότητας των φυτοθεραπευτικών χαμηλό ενώ 
το 90% αξιολόγησε τον κίνδυνο τοξικότητας από τα συμβατικά φάρμακα 

ως «μέτριο προς υψηλό».  
 

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο φαρμακοποιός λοχαγός Χρυσόστομος 
Αναστασιλάκης σε ανακοίνωσή του στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων 

Δυνάμεων, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. 
 

«Η φυτοθεραπεία αποβλέπει στην μόνιμη διόρθωση της ανώμαλης χημείας 
του σώματος, στοχεύοντας και τους προδιαθεσικούς παράγοντες που τα 

συμβατικά φάρμακα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν.  

Τα φυτοθεραπευτικά δρουν κυρίως με την ενδυνάμωση των 
φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού.  

 
Αποβλέπουν στη θεραπευτική αντιμετώπιση του οργανισμού ως «σύνολο», 

λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, διανοητικές, συναισθηματικές και 
πνευματικές του απόψεις» ανέφερε ο Αναστασιλάκης. 

 
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φυτοθεραπευτικά δεν είναι τοξικά , η 

θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα και ασφάλεια είναι επιστημονικά 

http://www.nooz.gr/science/i-futo8erapeia-kerdizei-edafos
http://www.nooz.gr/science/i-futo8erapeia-kerdizei-edafos
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τεκμηριωμένη, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη λαϊκή θεραπευτική ,το 
κόστος αγοράς είναι χαμηλό διότι υπάρχουν σε αφθονία στη φύση, ενώ οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες.  

 
Ωστόσο χρειάζεται προσοχή όταν γίνεται συνδυασμένη χρήση 

φυτοθεραπευτικών και συμβατικών φαρμάκων επειδή τα πρώτα ενδέχεται 
να επηρεάσουν τη δράση των δεύτερων. 

 
«Τα τεκμηριωμένα φυτοθεραπευτικά έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα 

με τα συμβατικά φάρμακα και καλύτερη ασφάλεια. Η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσει ως παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά 

προϊόντα, τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τουλάχιστον 30 έτη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 15 ετών 

εντός της ΕΕ, και που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την 
επίβλεψη ενός ιατρικού επαγγελματία και δεν χορηγούνται με ένεση. Οι 

μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν ασχολούνται με αυτά, καθώς τα 
κέρδη είναι χαμηλά, λόγω αδυναμίας κατοχύρωσης «πατέντας». 

Αναπτύσσονται συνήθως από μικρές εταιρείες, και πανεπιστημιακά 

εργαστήρια» πρόσθεσε ο κ. Αναστασιλάκης. 
 

Πηγή: ΑΜΠΕ 
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Θεματολογία:  
Nέο λογισμικό «κατευθύνει» το χέρι των χειρουργών 
στις επεμβάσεις εγκεφάλου 

 

Μέσο: 
http://www.iefimerida.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iefimerida.gr/news/72694/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%C2
%BB-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85 

Ομάδα νευροχειρουργών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah 

της Ιερουσαλήμ, σε συνεργασία με επιστήμονες Πληροφορικής 
αναπτύσσουν ένα λογισμικό μέσω του οποίου προγραμματίζουν τις λεπτές 

τομές που είναι απαραίτητες για τη νευροχειρουργική. 

Μέχρι πρόσφατα ο γιατρός προγραμμάτιζε τη χειρουργική επέμβαση στον 
εγκέφαλο κοιτάζοντας τη μαγνητική τομογραφία του ασθενούς και 

στηριζόταν στις δικές του γνώσεις ανατομίας και την εμπειρία. Με το νέο 
λογισμικό όμως, εντοπίζεται το ακριβές σημείο του εγκεφάλου που θα 

αγγίξει το νυστέρι, αποφεύγοντας έτσι πιθανά λάθη που ίσως 
προκαλέσουν βλάβη σε άλλες ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς 

Το νέο λογισμικό συνδυάζει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών μέσω των 
οποίων δημιουργεί έναν τρισδιάστατο χάρτη του εγκεφάλου αντί της 

δισδιάστατης απεικόνισης που παρέχει ο μαγνητικός τομογράφος. Η 
λειτουργική σύλληψη του μαγνητικού τομογράφου φωτογραφίζει τις 

αλλαγές στην κίνηση του αίματος που αντιστοιχούν στους τομείς της 
αυξημένης νευρωνικής δραστηριότητας, και δεν είναι πια μια απλή 

απεικόνιση του οργάνου. Η ανακάλυψη της λειτουργικής μαγνητικής 
τομογραφίας εικόνας είναι ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων από μια 

μαγνητική αγγειογραφία. 

Όλες αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζεται το νέο λογισμικό και 

δημιουργούν μια απεικόνιση του εγκεφάλου όπου τα σημεία που ο 
χειρουργός μπορεί να αγγίξει ή όχι εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα. 

Στην κόκκινη ζώνη ο υπολογιστής τοποθετεί περιοχές του εγκεφάλου που 
είναι επικίνδυνες ή πολύ κοντά σε ζωτικά νεύρα. Το λογισμικό δεν κάνει 

απλώς ευκολότερες τις επεμβάσεις, στην ουσία ανοίγει τον δρόμο για πιο 
δραστικές θεραπείες. 
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[32] 
 

Αυτό που απομένει τώρα είναι να δημοσιευθούν τα τελικά αποτελέσματα 
της έρευνας για το νέο λογισμικό, το οποίο πρέπει να πάρει και έγκριση 

από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) για περαιτέρω δοκιμές. 

 


