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ΣΦΕΕ 

Web Monitoring Report 
Συνέντευξη Τύπου ΣΦΕΕ 

Τετάρτη , 26 Σεπτεμβρίου 2012 

 
 

Τίτλος:  
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο ΣΦΕΕ 

Μέσο :  

http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19589 

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 2 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του έτους. 

Η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν θα ξεπεράσει φέτος τα 170 

εκατομμύρια ευρώ. 

Το αντίστοιχο ποσό για τις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται 

στα 200 έως 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2012 και δεν λαμβάνεται 
κανένα μέτρο. 

Τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κ. Κωνσταντίνος Φρουζής, 

μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου. 

Ο κ. Φρουζής μετέφερε την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης να 
επιδιωχθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να του τεθούν 

τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει στην αγορά. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19589
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19589
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Διακοπή 

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ ρωτήθηκε εάν οι εταιρείες του κλάδου θα 
προχωρήσουν σε διακοπή παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή 

να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό. 

Απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική και εξέγρασε την επιθυμία η 

συνάντηση θα συναντηθεί όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

Τόνισε ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία 
αντοχής και επιβίωσης.  

Για το θέμα αύξησης ή όχι της συμμετοχής των ασθενών στην αγορά 
φαρμάκων, είπε ότι δεν είναι αυτή η θέση του ΣΦΕΕ. 

Άλλα μέλη του Συνδέσμου, πάντως, επεσήμαναν ότι η συμμετοχή στην 

Ελλάδα κυμαίνεται πό 0% έως 25%, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
είναι της τάξης του 40%. 

Χρέη 

Ο κ. Φρουζής διευκρίνισε ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 

Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 

ο νόμος. 

Σύμφωνα με τον κ. Φρουζή, μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η πολιτεία 
ζητεί την εφαρμογή του μηχανισμού μονομερούς και οριζόντιας 

επιστροφής (claw back), ο οποίος διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. 

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις - σημείωσε - έχουν προσφύγει κατά του 

μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για 
'κόκκινη γραμμή' και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου. 

Δ.Κ 
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ: «Ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν 
πάει άλλο!» 

Μέσο: 

http://www.healthierworld.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b

549/251d86464a1cff17.html 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 - Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ο ΣΦΕΕ 
χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, 

προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 
σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 
ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 

νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, 
οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφεραν - 

μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 

δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 

χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 
επιχειρήσεων του κλάδου. 

Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 
φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία 

δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος.  
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 

από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση. 

Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή 
μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), το οποίο 

διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν 
προσφύγει κατά του μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας 

ότι πρόκειται για "κόκκινη γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτους Δικαίου 
και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να 

συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο 

http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/251d86464a1cff17.html
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/251d86464a1cff17.html
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/e84ac9a0edc8b549/251d86464a1cff17.html
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ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους 
νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις υποχρεώσεις του. 

Σε μία ύστατη προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η 

απασχόληση και οι επενδύσεις στον κλάδο, ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση 

με τον πρωθυπουργό. 

Ο Σύνδεσμος έχει την πεποίθηση και τη γνώση ότι με το υπάρχον πλαίσιο 
και με κάποιες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις είναι δυνατό να 

διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας και η 
συνοχή στην χώρα μας 
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Τίτλος:  
ΣΦΕΕ: Σε ακραίο σημείο ασθενείς και φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 

 

Μέσο :  

http://www.zougla.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.zougla.gr/greece/article/sfe-se-akreo-simio-as8enis-ke-

farmakeftikes-epixirisis 

Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά ζητεί ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος 
χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, 

προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φθάσει σε ακραία 
σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. 

Κωνσταντίνος Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο 

επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει 
το υπουργείο Υγείας. 

 
Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 

 
«Έκτοτε, συσσωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως 

προβλέπει ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 
2009, οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε 
αποζημίωση». 

 
Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 

επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 
γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

να το καταβάλλουν. 
 

Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 
παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 

πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια 
προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να 

γίνει άμεσα. 
 

Eπιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 

http://www.zougla.gr/greece/article/sfe-se-akreo-simio-as8enis-ke-farmakeftikes-epixirisis
http://www.zougla.gr/greece/article/sfe-se-akreo-simio-as8enis-ke-farmakeftikes-epixirisis
http://www.zougla.gr/greece/article/sfe-se-akreo-simio-as8enis-ke-farmakeftikes-epixirisis
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Τίτλος :  
 
Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων  
 
 

Μέσο:  
http://www.kathimerini.gr/ 
Δημοσίευμα :   

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012
_462973 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος χαρακτηρίζει εκτός 

ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς 
και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 

Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς 
λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο 
νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009, οδήγησε, 

τελικά, σε «κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από 

τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού επιστροφής 

χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη γραμμή» και 
παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται να το 

καταβάλλουν. 

Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 

παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 
πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια 

προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να 
γίνει άμεσα. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 
  

  

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
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Τίτλος :  
Συνάντηση με Σαμαρά ζητεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων 

Μέσο:  

http://www.inews.gr/ 

Δημοσίευμα :   

http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-

farmakeftikon-epicheiriseon.htm 

 

Αμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο 
οποίος χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο 
της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις 
έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης..

http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-farmakeftikon-epicheiriseon.htm
http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-farmakeftikon-epicheiriseon.htm
http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-farmakeftikon-epicheiriseon.htm
http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-farmakeftikon-epicheiriseon.htm
http://www.inews.gr/40/synantisi-me-samara-zitei-o-syndesmos-farmakeftikon-epicheiriseon.htm
http://www.inews.gr/t/%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82_samaras.htm
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Θεματολογία:  

 

Συνάντηση με Σαμαρά ζητεί ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων  

 

 
Μέσο: 
http://www.express.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.express.gr/news/business/643280oz_20120925643280.php3 

'Αμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος 

χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, 

προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε 
ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ 
Κωνσταντίνος Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο 

επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που 

λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 
Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν 

ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 
«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως 

προβλέπει ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 
- 2009, οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και 

ζητάμε αποζημίωση». 
 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν 

προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του 
μηχανισμού επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι 

πρόκειται για «κόκκινη γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους 

Δικαίου και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν. Σε ερώτηση εάν οι 
εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή παράδοσης 

φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 

πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει 
τέτοια προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον 

πρωθυπουργό να γίνει άμεσα. 

http://www.express.gr/news/business/643280oz_20120925643280.php3
http://www.express.gr/news/business/643280oz_20120925643280.php3
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Τίτλος :  
Συνάντηση με τον Α. Σαμαρά ζητούν οι φαρμακευτικές 

Μέσο: 

http://www.newsbeast.gr/ 

Δημοσίευμα :  
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/419024/sunadisi-me-ton-a-samara-

zitoun-oi-farmakeutikes/ 

Ο Σύνδεσμός τους χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στην 

υγεία 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος 
χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, 

προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 
σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 

Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς 
χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

 
Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 
 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 
ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009, 

οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε 

αποζημίωση». 
 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 

επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 
γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

να το καταβάλλουν. 
 

Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 

παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 
πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια 

προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να 
γίνει άμεσα. 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/419024/sunadisi-me-ton-a-samara-zitoun-oi-farmakeutikes/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/419024/sunadisi-me-ton-a-samara-zitoun-oi-farmakeutikes/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/419024/sunadisi-me-ton-a-samara-zitoun-oi-farmakeutikes/
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Τίτλος :  
Από το... 2006 έχουν να δουν λεφτά από το Δημόσιο οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις  

 
Μέσο :  

http://www.reporter.gr/ 

  

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%

CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B

D%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-

echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) χαρακτηρίζοντας εκτός ελέγχου την 
κατάσταση στο χώρο της Υγείας και προειδοποιώντας ότι οι εταιρείες 

έχουν φτάσει σε ακραία σημεία ανοχής και επιβίωσης. 

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Φρουζής, δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο αποχώρησης φαρμακευτικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα 

αφού όμως, όπως είπε, έχει προηγηθεί η κατάρρευσή τους εξαιτίας των 

σκληρών μέτρων της κυβέρνησης και των χρεών του Δημοσίου. Πάντως, 
σε ερώτημα για το αν οι εταιρείες προτίθενται να προχωρήσουν σε 

διακοπή παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν 
με τον πρωθυπουργό, ο κ. Φρουζής απάντησε ότι «δεν υπάρχει τέτοια 

προοπτική». 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το κράτος  οφείλει στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 1,8 δις ευρώ ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν 

ουσιαστικά χρήματα ήταν το 2006. Έκτοτε, συσσωρεύονται χρέη που 
δεν έχουν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. Σημειωτέον ότι η 

ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-2009 οδήγησε σε «κούρεμα» 

των ομολόγων και ζημία 1 δις ευρώ στις επιχειρήσεις.  Ο ΣΦΕΕ ζητά 
την πληρωμή όλου του ποσού των εκκρεμών χρεών του Δημοσίου 

(Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ) προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και καθορισμό 
σαφούς πλάνου αποπληρωμής. Επίσης, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 έχουν ήδη αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη πρόταση 
νομοθετικής  και κανονιστικής ρύθμισης για την επέκταση της εφαρμογής 

του συμψηφισμού των εκκρεμών χρεών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
προς το Δημόσιο με τα χρέη του τελευταίου προς αυτές. 

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/209453-Apo-to-2006-echoyn-na-doyn-lefta-apo-to-Dhmosio-oi-farmakeytikes-epicheirhseis


 

[11] 
 

Στο μεταξύ, «κόκκινη γραμμή» έχει βάλει ο ΣΦΕΕ όσον αφορά την 
καταβολή του θεσμοθετημένου  claw black (μονομερής και οριζόντια 

επιστροφή). Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο μηχανισμός 
αυτός  είναι αδιαφανής και δεν προτίθενται να καταβάλουν την επιστροφή 

ενώ για το θέμα έχουν ήδη καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

  

Ο κ. Φρουζής ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει το κράτος να προχωρήσει σε 

καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης ώστε να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια, τόνισε ότι όλοι οι εταίροι και τα κέντρα κόστους 

της Υγείας θα πρέπει να συνεισφέρουν στην  εξοικονόμηση και επισήμανε 
την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ ώστε να πληρωθούν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες μέσα στο 2012. Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ 
πρότεινε να προχωρήσουν  η κυβέρνηση και η φαρμακοβιομηχανία σε ένα 

Σύμφωνο Σταθερότητας με διμερείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. 
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Τίτλος :  
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο ΣΦΕΕ 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα :  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3410 

 

Πηγή: iatronet.gr 

 
Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 2 δις 
ευρώ έως το τέλος του έτους. 

Η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν θα ξεπεράσει φέτος τα 170 

εκατομμύρια ευρώ. 
 

Το αντίστοιχο ποσό για τις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται 

στα 200 έως 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2012 και δεν λαμβάνεται 
κανένα μέτρο. 

 
Τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας Κωνσταντίνος Φρουζής, μετά το 
τέλος της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου. 

 
Ο κ. Φρουζής μετέφερε την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης να 

επιδιωχθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να του τεθούν 
τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει στην αγορά. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3410
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3410
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Θεματολογία:  
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ζητάει 
συνάντηση με Σαμαρά 

Μέσο: 

http://news.princeoliver.com/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://news.princeoliver.com/2012/09/25/greece/625270/o-sindesmos-

farmakeftikwn-epiheirisewn-zitaei-sinantisi-me-samara/#.UGJ1eq5krlU 

 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ζητά άμεση 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά , χαρακτηρίζοντας 

εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι 
ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης. 

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου, έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται 

διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο 
Υγείας. 

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. «Έκτοτε, σωρεύονται 
χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ η 

ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 – 2009, οδήγησε, τελικά, σε 
«κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις 

επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 
επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 

γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 
να το καταβάλλουν. 

http://news.princeoliver.com/2012/09/25/greece/625270/o-sindesmos-farmakeftikwn-epiheirisewn-zitaei-sinantisi-me-samara/%23.UGJ1eq5krlU
http://news.princeoliver.com/2012/09/25/greece/625270/o-sindesmos-farmakeftikwn-epiheirisewn-zitaei-sinantisi-me-samara/%23.UGJ1eq5krlU
http://news.princeoliver.com/2012/09/25/greece/625270/o-sindesmos-farmakeftikwn-epiheirisewn-zitaei-sinantisi-me-samara/%23.UGJ1eq5krlU
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Θεματολογία:  
Κακοδιαχείριση στην Υγεία και λοιπά εγκλήματα κατά 
των παιδιών μας 

Μέσο: 

http://www.defencenet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task

=view&id=55877&Itemid=131 

 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ζητά άμεση 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά , χαρακτηρίζοντας 

εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι 
ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης. 

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου, έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται 

διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο 
Υγείας. 

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. «Έκτοτε, σωρεύονται 
χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ η 

ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 – 2009, οδήγησε, τελικά, σε 
«κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις 

επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 
επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 

γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 
να το καταβάλλουν. 

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=55877&Itemid=131
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=55877&Itemid=131
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=55877&Itemid=131
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Θεματολογία:  
Ο ΣΦΕΕ ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Μέσο: 

http://ygeia.tanea.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15613&la=1 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί τα 

τελευταία χρόνια αγγίζουν τα 1,8 δις ευρώ, με τους εκπροσώπους του 
κλάδου να υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση στον χώρο της υγείας είναι 

πλέον εκτός ελέγχου.  

Πάντως, ο πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. Κωνσαντίνος Φρουζής, ερωτώμενος για 
το εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες θα προχωρήσουν σε «εμπάργκο» 

παράδοσης φαρμάκων, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. 

Επέμεινε ωστόσο στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.  

Στο μεταξύ, ο κ. Φρουζής διευκρίνισε για μία ακόμη φορά την άρνηση του 
κλάδου να καταβάλλει το clawback- δηλαδή, την οριζόντια επιστροφή που 

ορίζεται από το νόμο για την κάλυψη της μαύρης τρύπας που προκύπτει 
στον κλειστό προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Μάλιστα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 

γραμμή». Παράλληλα, επισημαίνουν ότι επιπλέον δεν προτίθενται να 
συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος.  

Σημειώνεται, ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. «Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006» επισήμανε ο κ. Φρουζής, 

προσθέτοντας ότι η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 
οδήγησε, τελικά, σε «κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ.  

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15613&la=1
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15613&la=1
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Τίτλος :  
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο ΣΦΕΕ  

Μέσο:  
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα :   
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1310-synanthsh-me-ton-

prwthypoyrgo-zhtei-o-sfee 

 

Την άρνηση των εταιρειών - μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) να καταβάλουν το clawback (σ.σ.: την 

υπέρβαση του μηνιαίου ορίου της δημόσιας εξωνοσοκομειακής 
φαρμακευτικής δαπάνης την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες 

υποχρεώνονται βάσει νόμου να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά ταμεία) για 

το 2012 επανέλαβαν για άλλη μία φορά την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου σε 
συνέντευξη Τύπου τα μέλη του προεδρείου του Συνδέσμου. 

Οι ίδιοι υπενθύμισαν επίσης ότι οι εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ έχουν 

προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του clawback, το οποίο ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Φρουζής χαρακτήρισε ως μέτρο 

"μονομερές, άδικο και αδιαφανές, που λειτουργεί ως αντικίνητρο στις 
μεταρρυθμίσεις. Δεν λαμβάνεις μέτρα, δεν αναλαμβάνεις δράση, γιατί 

περιμένεις να εισπράξεις στο τέλος του έτους. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, 
όμως, είναι εισπράκτορας". 

Τα μέλη του προεδρείου του ΣΦΕΕ ζήτησαν συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τον ενημερώσουν ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρείες απειλούνται με κατάρρευση εάν δεν εισπράξουν 
κάποια χρήματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ο Κώστας 

Φρουζής εμφανίσθηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής ικανής πίστωσης 
προς τους φαρμακοποιούς της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρείες θα λάβουν χρήματα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1310-synanthsh-me-ton-prwthypoyrgo-zhtei-o-sfee
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1310-synanthsh-me-ton-prwthypoyrgo-zhtei-o-sfee
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1310-synanthsh-me-ton-prwthypoyrgo-zhtei-o-sfee
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Τίτλος :  
ΣΦΕΕ: Δεν πληρώνουμε το “claw back” στο κράτος 

Μέσο:  
http://www.e-marketdeals.gr/ 

 

Δημοσίευμα :   
http://www.e-marketdeals.gr/?p=16154 

Μόνο στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, στο άμεσο μέλλον 

μάλιστα, προσβλέπει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ), προκειμένου να βρεθεί λύση στο πολλαπλό πρόβλημα 

που σχετίζεται με την υγεία των πολιτών, τα δημόσια οικονομικά, αλλά 
φυσικά και με την ίδια την επιβίωση των φαρμακευτικών εταιρειών, και 

όχι μόνο των αμιγώς ελληνικών, όπως ο πρόεδρος του Συνδέσμου, 
Κωνσταντίνος Φρουζής (φωτο), τόνισε σήμερα 25/9, μιλώντας σε 

δημοσιογράφους, μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής του. 

Ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση εκπροσώπων του με τον πρωθυπουργό, 

καθώς χαρακτηρίζει “εκτός ελέγχου” την κατάσταση στο χώρο της 
Υγείας, ενώ προειδοποιεί ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φθάσει 

σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η Γενική Συνέλευση του 
ΣΦΕΕ, Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 

νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο, από νέα, 
οριζόντια μέτρα, που λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας. 

Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί -ανέφεραν- 
μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 

δαπάνες Υγείας. Αν η πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο Μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 
επιχειρήσεων του κλάδου. 

Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν, ουσιαστικά, χρήματα 

στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα 
οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης, η ρύθμιση 

των οφειλών της περιόδου 2007-2009 οδήγησε, τελικώς, σε “κούρεμα” 
των ομολόγων και ζημία ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις, για το οποίο οι τελευταίες ζητούν 
αποζημίωση. 

Μέσα στο “πνιγηρό” αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή 

μηχανισμού μονομερούς και οριζόντιας επιστροφής (claw back), το οποίο 

http://www.e-marketdeals.gr/?p=16154
http://www.e-marketdeals.gr/?p=16154
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διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν 
προσφύγει κατά του μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας 

ότι πρόκειται για “κόκκινη γραμμή” και παραβαίνει κάθε έννοια κράτους 
δικαίου, και γι’ αυτό δεν προτίθενται να το καταβάλουν. Επίσης, δεν 

προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ’ αόριστον το κράτος. “Δεν 
είναι αυτός ο ρόλος τους”, τονίζουν. “Δεν είναι, επίσης, ρόλος του 

κράτους (σχολιάζουν) να παραβαίνει τους νόμους και να αποφεύγει 
παρανόμως τις υποχρεώσεις του”. 

Σε μία ύστατη προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η 
απασχόληση και οι επενδύσεις στον κλάδο, ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση 

με τον πρωθυπουργό. 

Ο Σύνδεσμος έχει την πεποίθηση και τη γνώση ότι, με το υπάρχον πλαίσιο 
και με κάποιες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, είναι δυνατό να 

διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας και η 

συνοχή στην Ελλάδα. 
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Τίτλος :  

 
 
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο ΣΦΕΕ 

Μέσο:  
http://www.xrimatistirio.gr/  
 

Δημοσίευμα :   
http://www.xrimatistirio.gr/index.asp?id=13506&ekdosi=4627 

 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την 

κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και 
επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. Την 

απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα χθες η γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ. Οι 
εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σημείωσαν ότι αν η 

Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε 

κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου. 
Σύμφωνα με τους ίδιους το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις 1,8 δις. ευρώ. Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 
2007 - 2009 οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 

δις. ευρώ από τις επιχειρήσεις, για το οποίο και ζητούν αποζημίωση. 
Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το 

κράτος. 

http://www.xrimatistirio.gr/index.asp?id=13506&ekdosi=4627
http://www.xrimatistirio.gr/index.asp?id=13506&ekdosi=4627
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Τίτλος :  
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι 
Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δις ευρώ 
Μέσο:  
http://www.tovima.gr/  

Δημοσίευμα :  
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=476447 

 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), «σε μία ύστατη 

προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η απασχόληση και 
οι επενδύσεις στον κλάδο».  

 
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 

ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 

νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς από νέα, οριζόντια μέτρα 
που λαμβάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.  

 
«Είναι λάθος να λογίζεται το φάρμακο μόνο ως δαπάνη. Γιατί δεν είναι 

μόνο δαπάνη, είναι και ανάπτυξη. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν μέσα 
στα υπουργεία άνθρωποι να το βλέπουν ως ανάπτυξη», δήλωσε ο 

πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κώστας Φρουζής.  
 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, οι μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί μπορούν να οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις δαπάνες υγείας. «Αν η 
Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε 
κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου», 

τόνισαν.  

 
Σημειώνεται ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. «Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται 

χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος.  
 

Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 
τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 

από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση», ανέφεραν, 
και πρόσθεσαν: «Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την 

εφαρμογή μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), 
το οποίο διακρίνεται για την αδιαφάνειά του.  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=476447
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=476447
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Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη 
γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτος Δικαίου και δεν προτίθενται να το 

καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ 
αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, 

ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει 
παράνομα τις υποχρεώσεις του». 
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Θεματολογία:  
"Θα καταρρεύσουν φαρμακευτικές εάν δεν πληρωθούν 
σε 2 μήνες"  

 

Μέσο: 
http://www.capital.gr/ 

  

Δημοσίευμα:  
http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1623365 

 
 

Άμεση συνάντηση απευθείας με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και προειδοποιεί πως αν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες δεν λάβουν χρήματα μέσα στους επόμενους 2 
μήνες, τότε είναι πολύ πιθανόν κάποιες από αυτές να οδηγηθούν σε 

οικονομική κατάρρευση και συνεπώς σε αποχώρηση από το ελληνικό 
έδαφος.  

 
Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, ασθενείς και επιχειρηματίες έχουν εξαντλήσει 

κάθε περιθώριο αντοχής και επιβίωσης. Στο ψήφισμα που κατέληξε 
ομόφωνα η γενική συνέλευση του συνδέσμου κατά την σημερινή έκτακτη 

συνεδρίασή του αναφέρεται ότι: «το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στην φαρμακοβιομηχανία, ήταν το 2006».  

 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Φρουζής στην 

συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, είναι στρατηγικό λάθος να 
υπολογίζεται το φάρμακο αποκλειστικά ως δαπάνη και όχι σαν φορέας 

ανάπτυξης.  
 

Β. Κουρλιμπίνη 
 

 

 

http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1623365
http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1623365
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Θεματολογία:  
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι 
 

Μέσο: 
http://www.hbnews.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.hbnews.gr/permalink/144682.html 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), «σε μία ύστατη 

προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η απασχόληση και 
οι επενδύσεις στον κλάδο». 

 
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 

ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 
νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς από νέα, οριζόντια μέτρα 

που λαμβάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
 

«Είναι λάθος να λογίζεται το φάρμακο μόνο ως δαπάνη. Γιατί δεν είναι 

μόνο δαπάνη, είναι και ανάπτυξη. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν μέσα 
στα υπουργεία άνθρωποι να το βλέπουν ως ανάπτυξη», δήλωσε ο 

πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κώστας Φρουζής. 
 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, οι μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί μπορούν να οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις δαπάνες υγείας. «Αν η 
Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε 
κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου», 

τόνισαν. 
 

Σημειώνεται ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισ. ευρώ. «Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 

φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία 

δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. 
 

Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 
τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 

από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση», ανέφεραν, 
και πρόσθεσαν: «Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την 

εφαρμογή μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), 
το οποίο διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. 

http://www.hbnews.gr/permalink/144682.html
http://www.hbnews.gr/permalink/144682.html
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Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη 
γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτος Δικαίου και δεν προτίθενται να το 

καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ 
αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, 

ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει 
παράνομα τις υποχρεώσεις του».
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Θεματολογία:  
Στο 1,8 δισ. ευρώ οι κρατικές οφειλές 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι 

 

Μέσο: 
http://news.in.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231214652 

 
Αθήνα 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), 

χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο χώρο της Υγείας «εκτός ελέγχου» και 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 
 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 
Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς και 

χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 
 

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφερε- 
μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 

δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 

χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 
επιχειρήσεων του κλάδου.  

 

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ, 
ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 

φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 
 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 
ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-2009, οδήγησε, 

τελικά, σε 'κούρεμα' των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 
από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

 
Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 
επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 

γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231214652
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231214652
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να το καταβάλλουν. 
 

«Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το 
κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του 

κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις 
υποχρεώσεις του» πρόσθεσε.  

 
Πάντως σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε 

διακοπή παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν 

με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει 
τέτοια προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον 

πρωθυπουργό να γίνει άμεσα. 
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Θεματολογία:  
Συνάντηση με τον Α. Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

Μέσο: 
 

http://www.agelioforos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=153028 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος 
χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, 

προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 
σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 
Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς 

χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 
Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 
ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009, 

οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε 

αποζημίωση». 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 

επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 
γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

να το καταβάλλουν. 

Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 

παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 
πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια 

προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να 
γίνει άμεσα. 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=153028
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=153028
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Θεματολογία:  
Συνάντηση με Σαμαρά ζητεί ο ΣΦΕΕ 
 
Μέσο: 
http://voria.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=108927 

 

Ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης, τόνισε ο κ. Φρουζής. 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητεί ο πρόεδρος 

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
Κωνσταντίνος Φρουζής, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε 

εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι 
ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης. 
 

Ο ίδιος έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς 
χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

 
Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ 

ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα ήταν το 
2006. 

 
Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 

ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-2009 οδήγησε 

τελικά σε κούρεμα των ομολόγων και ζημία ενός δισ. ευρώ, υπογράμμισε. 
 

Σύμφωνα με τον κ. Φρουζή, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν 
προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του 

μηχανισμού επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται 
για «κόκκινη γραμμή» που παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου. 

 
Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 

παράδοσης φαρμάκων μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 
πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοια 

προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να 
γίνει άμεσα.

http://voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=108927
http://voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=108927
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Θεματολογία:  
Στο 1,8 δισ. ευρώ οι κρατικές οφειλές 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
Μέσο: 
 

http://www.tanea.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4754599 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), 

χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο χώρο της Υγείας «εκτός ελέγχου» και 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 
 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 
Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς και 

χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 
 

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφερε- 
μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 

δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 
χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 

επιχειρήσεων του κλάδου.  
 

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ, 
ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 

φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 
 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 
ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-2009, οδήγησε, 

τελικά, σε 'κούρεμα' των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 
από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

 
Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 

επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 
γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

να το καταβάλλουν. 
 

«Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το 

http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4754599
http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4754599
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κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του 
κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις 

υποχρεώσεις του» πρόσθεσε.  
 

Πάντως σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε 
διακοπή παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν 

με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει 
τέτοια προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον 

πρωθυπουργό να γίνει άμεσα.
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Θεματολογία:  
Καταρρέει ο χώρος της υγείας 

Μέσο: 
http://www.real.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=175657&catID=
19 

της Αιμιλίας Σταθάκου 

 
Στα ακραία σημεία της αντοχής τους έχουν φτάσει τόσο οι ασθενείς όσο 

και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην χώρα μας. Αυτό καταγγέλλει ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος ζητά 

άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκτιμώντας ότι η κατάσταση 
πλέον έχει βγει εκτός ελέγχου. 

 
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα η γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ. Οι 

εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για νοσηρό 

κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια 
μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

 
Σημειώνεται ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν χρήματα 
στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006.  

 
Ακόμη η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε «κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 
από τις επιχειρήσεις. 

 
«Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή 

μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back),επισημαίνει 
ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κώστας Φρουζής και προσθέτει: 

 

«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη 

γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτους Δικαίου Επίσης, δεν προτίθενται να 
συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. Ούτε το κράτους 

μπορεί να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις 
υποχρεώσεις του» καταλήγει.

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=175657&catID=19
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=175657&catID=19
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=175657&catID=19
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Θεματολογία:  
Συνάντηση με Σαμαρά ζητούν οι φαρμακευτικές 

Μέσο: 
http://www.euro2day.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/727863/Article.aspx 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  

 
Ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της 

Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε 
ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης.  

 
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 

ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 
νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, 

οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας.  

 
Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφεραν - 

μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 
δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί 
περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η 

επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου.  
 

Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται 
χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος.  

 
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου 

ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση.  

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/727863/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/727863/Article.aspx
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Θεματολογία:  
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ «πνίγουν» την Υγεία 

Μέσο: 
http://www.kerdos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1804890&nt=103 

 
 

Σε πλήρη κατάρρευση οδηγείται πλέον η υγεία στη χώρα μας, καθώς τα 

χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές και τις φαρμακοβιομηχανίες έχουν 
συσσωρευθεί επικίνδυνα, οδηγώντας σε επίσης επικίνδυνες ατραπούς 

ασθενείς και επιχειρήσεις. ... Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ ... 
 

http://news.google.com/news/url?sr=1&ct2=el_gr%2F1_0_s_1_1_a&sa=t&usg=AFQjCNE4fFsdxnkCnPOkJHjQjMXcahJqbA&cid=26389881729770&url=http%3A%2F%2Fwww.kerdos.gr%2Fdefault.aspx%3Fid%3D1804890%26nt%3D103&ei=7YNiUIDEE82d-wbkZg&sig2=NxLvpulOqeCFlS8GJqRQBw&rt=SECTION&vm=STANDARD&bvm=section&did=-3633446483549954192&sid=top-stories
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1804890&nt=103
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1804890&nt=103
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Θεματολογία:  
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ 
Πρόσθετες «φαρμακερές» συμμετοχές των ασφαλισμένων 

Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7055006&publDate=26/9/2012 

 
Νέες πρόσθετες συμμετοχές των ασθενών στην αγορά των φαρμάκων 
προοιωνίζεται η πρόταση των φαρμακοβιομηχάνων για την καθιέρωση 

«δίκαιης ασφαλιστικής τιμής» και τη «συνταγογράφηση με την επωνυμία 
του φαρμάκου με ευθύνη του θεράποντος γιατρού». 

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) - που 

εκπροσωπεί τις πολυεθνικές του φαρμάκου - και οι οποίες, όπως ανέφεραν 
σε συνέντευξη Τύπου, έχουν «φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης». Γι' αυτό το λόγο ζητούν, όπως είπαν, άμεση συνάντηση με 
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. 

Η ασφαλιστική τιμή (ΑΤ) είναι εκείνη, με την οποία θα αποζημιώνει το 

ασφαλιστικό ταμείο τον άρρωστο για τα φάρμακα που χρειάζεται. Εστω 
π.χ. ότι η ΑΤ είναι 10 ευρώ. Ο τρόπος συνταγογράφησης που πρότεινε ο 

ΣΦΕΕ - με τον οποίο συμφωνεί και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες - 
προβλέπει ότι αν το επώνυμο φάρμακο στοιχίζει 15 ευρώ, τότε ο 

άρρωστος με δική του ευθύνη θα πληρώσει απ' την τσέπη του τα 5 ευρώ. 
Δηλαδή το 33% της συνολικής τιμής. 

Σήμερα, η συμμετοχή στα φάρμακα των ασφαλισμένων είναι από μηδενική 

μέχρι 25%. Μεσοσταθμικά υπολογίζεται ότι η συμμετοχή είναι 15% επί της 
τιμής που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι στα φαρμακεία, τη στιγμή που στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση η συμμετοχή είναι 35% - 40%, όπως αναφέρθηκε στη 
συνέντευξη. Αν και με το 15% μεσοσταθμικά πολλοί ασθενείς σταματάνε 

να αγοράζουν τα φάρμακά τους γιατί δεν μπορούν να τα αγοράσουν, 

εντούτοις οι φαρμακοβιομήχανοι πρότειναν νέο τρόπο κοστολόγησης, με 
φαρμακερές συμμετοχές. 

Κατά τα άλλα, οι φαρμακοβιομήχανοι αρνήθηκαν να πληρώσουν τα 

λεγόμενα rebates και claw back. Τα rebates είναι κλιμακωτές επιστροφές 
της φαρμακοβιομηχανίας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση τον τζίρο 

των επιχειρήσεων. Το claw back είναι η υπέρβαση της φαρμακευτικής 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7055006&publDate=26/9/2012
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7055006&publDate=26/9/2012
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δαπάνης απ' τα 240 εκ. ευρώ το μήνα που συμφωνήθηκαν με το τελευταίο 
μνημόνιο. Το claw back για το πρώτο τετράμηνο του 2012 ορίστηκε σε 

156 εκ. ευρώ... 
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Θεματολογία:  
«Λουκέτα» και σε φαρμακευτικές λόγω χρεών του 
ΕΟΠΥΥ! 
 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2778 

Λουκέτα σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις έως τα Χριστούγεννα 
προβλέπει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ) εξαιτίας των υπέρογκων χρεών του ΕΟΠΥΥ και γενικά της 

πολιτείας που μετρούν κάτι χρόνια... 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Κώστα Φρουζή εάν δεν καταβληθεί 
έστω ένα μέρος των οφειλών τους επόμενους δύο μήνες, μεγάλη μερίδα 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσει  πρόβλημα επιβίωσης.  

Ο κ.Φρουζής αναφερόμενος στη φαρμακευτική δαπάνη επεσήμανε ότι η 

κυβέρνηση παραποιεί τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα, ώστε να 
μπορεί να προβεί και στις σχετικές περικοπές   ενώ την κατηγόρησε 

ουσιαστικά ως αναποτελεσματική καθώς οι προτεραιότητες που έχει θέσει 
για την περίοδο 2013-2014 εστιάζουν κυρίως στο φάρμακο με τις 

υπόλοιπες παραμέτρους του προγράμματος για την υγεία να μοιάζουν 
στόχοι που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία όπως για παράδειγμα του ιατρικού 

τουρισμού.  
«Περιμέναμε να ξέρουν πως δουλεύει μια επιχείρηση διότι δεν είναι εποχή 

για τρέινινγκ... » είπε με νόημα ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.  
  

Εκτός αυτού ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ώστε να 
τεθούν με λεπτομέρεια όλα τα προβλήματα του κλάδου διότι όπως 

επισημαίνει ο Σύνδεσμος: «η κατάσταση είναι πια εκτός ελέγχου» 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

  
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα  η γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ. Οι 

εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για νοσηρό 
κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια 

μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 
Να σημειωθεί ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δις ευρώ. Την τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 
φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006, όπως υπογραμμίζει ο ΣΦΕΕ ενώ από 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2778
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2778
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τότε σωρεύονται χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο 
νόμος.  

  
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημιά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 
από τις επιχειρήσεις τους, για το οποίο και ζητούν αποζημίωση. 
  



 

[38] 
 

Θεματολογία:  
Ζητούν συνάντηση με Σαμαρά 

Μέσο: 
http://www.enikos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.enikos.gr/society/82155%2CZhtoyn_synanthsh_me_Samara.
html 

 

Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο οποίος χαρακτηρίζει 

εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι 
ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και 

επιβίωσης. 

O πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου, έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται 
διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο 

Υγείας. 

''Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 

φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006'', τόνισε χαρακτηριστικά. 

''Έκτοτε'', πρόσθεσε, ''σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, 

όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 
- 2009, οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε 
αποζημίωση''. 

Σε ερώτηση, εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε διακοπή 

παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον 

πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι ''δεν υπάρχει τέτοια 
προοπτική'', εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

να γίνει άμεσα. 
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