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Θεματολογία:  
Η εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ στο επίκεντρο 

διυπουργικής σύσκεψης 

 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3420 

 

Πηγή: tovima.gr 

 
Θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης στο υπουργείο 

Οικονομικών. 

Τρόπους εξόφλησης των οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και κάλυψης των υποχρεώσεων προς 

φαρμακοποιούς, κλινικές, φαρμακοβιομηχανίες και ιατρούς θα εξετάσουν 
οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, Υγείας Α. Λυκουρέντζος και 

Εργασίας Γ. Βρούτσης σε διυπουργική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί 

το μεσημέρι της Πέμπτης στο υπουργείο Οικονομικών.  

Οι εκπρόσωποι των κλινικών έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν 
πληρωθούν μέχρις τις 30 Σεπτεμβρίου, θα αναστείλουν τις επί πιστώσει 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3420
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3420
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νοσηλείες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στις κλινικές, στις μονάδες 
τεχνητού νεφρού και στις μονάδες εντατικής θεραπείας των κλινικών.  

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προτείνει μόνο για το 

τελευταίο τρίμηνο του 2012 ο Οργανισμός να καλύπτει μόνο το 50% του 
κλειστού ενοποιημένου νοσήλιου και το υπόλοιπο 50% θα αποτελεί 

συμμετοχή του ασθενή.  

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς έχει δηλώσει πως μέχρι 

τέλος του χρόνου ο Οργανισμός θα πληρώσει 100 εκατ. ευρώ στις κλινικές 
και 900 εκατ. ευρώ στους φαρμακοποιούς, από το σύνολο του 1 δισ. ευρώ 

με το οποίο θα ενισχύσει τον ΕΟΠΥΥ ο προϋπολογισμός.  

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αποτελούν βραδυφλεγή βόμβα για τον 
προϋπολογισμό και εκτιμάται πως στο τέλος του 2012 θα ανέλθουν στα 3 

δισ. ευρώ. 
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Θεματολογία:  
Η γρίπη και οι διαγωνισμοί για τα εμβόλια 
 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1079 

 

Κόκαλα’ φαίνεται πως έχουν τα εμβόλια της γρίπης φέτος.  

 

Ο διαγωνισμός του υπουργείου Υγείας για να καλυφθούν με εμβόλια οι 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες ώστε να εμβολιαστούν 

άποροι και ανασφάλιστοι, προκηρύχθηκε τον Ιούνιο, ματαιώθηκε τον 
Ιούλιο, ξαναπροκηρύχθηκε στο τέλος Ιουλίου και προ ημερών, κηρύχθηκε 

άγονος, γιατί καμιά εταιρία δεν υπέβαλε προσφορά, επιδεικνύοντας πλήρη 
αδιαφορία…  

 

Μπορεί βέβαια ο συγκεκριμένος διαγωνισμός να αφορά τους άπορους και 
ανασφάλιστους, όμως ο Οκτώβριος –μήνας εμβολιασμών για τις ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού- θα φέρει απαιτήσεις από τους ασφαλισμένους, 
δηλαδή από τον ΕΟΠΥΥ… 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231079
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231079
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Θεματολογία:  
Μείωση πωλήσεων 13,5% κατέγραψε η φαρμακευτική 
αγορά το 2012 
 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3418 

 

Πηγή: kerdos.gr 

 
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του 

τομέα, IMS, και αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012. 

Μείωση κατά 13,5% σε αξία και κατά 11,2% σε όγκο παρουσίασαν κατά 
το πρώτο επτάμηνο του 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 

εξωνοσοκομειακή αγορά.   

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό 

επίπεδο, ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση 
εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους 

αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 
 

Σύμφωνα με την IMS, το πρώτο επτάμηνο του 2012 σημειώθηκε μείωση 
του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 11,2% στις 213,2 εκατομμύρια 

φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών 
εσόδων των 367 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 13,5% στα 1,94 δις 

ευρώ. 
 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι 
επιχειρήσεις:  

1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 168,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 16,7%. 

2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 154,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,0%.  
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 141,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,4%.  

4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 109,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
12,5%. 

5. Βιανέξ με 5,1% και έσοδα 99,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6%. 
 

Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 95,9 
εκατ. ευρώ, -5,1%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,1% 

και έσοδα 80,5 εκατ. ευρώ, +3,7%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ 

(3,7% και έσοδα 72,0 εκατ. ευρώ, -17,6%), στην ένατη από τη 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3418
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3418


 

[5] 
 

Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 61,8 εκατ. ευρώ, +6,3%) και στη 
δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 60,7 εκατ. ευρώ, -

19,5%). 
 

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η 
Abbott με μερίδιο 2,6% (έσοδα 51,3 εκατ. ευρώ, -19,5%), στη 12η η 

Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,3% και έσοδα 45,2 εκατ. ευρώ, -19,5%), 
στη 13η η Roche Pharma (μερίδιο 2,2% και έσοδα 42,4 εκατ. ευρώ, -

37,4%), στη 14η η Menarini (1,9% και έσοδα 37,7 εκατ. ευρώ, +5,3%), 
στη 15η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 35,6 εκατ. ευρώ, -30,5%), στη 

16η η Servier (1,7% και έσοδα 32,6 εκατ. ευρώ, +8,1%), στη 17η η 
Galenica (1,4% και έσοδα 27,4 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 18η η Bayer 

Health Care (1,4% και έσοδα 26,5 εκατ. ευρώ, -17,3%), στη 19η η 

Lundbeck (1,2% και έσοδα 23,6 εκατ. ευρώ, -10,3%) και στην εικοστή 
θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 22,9 εκατ. ευρώ, -9,9%).  

Οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,6% της συνολικής 

εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη επτάμηνη περίοδο Ιανουαρίου - 

Iουλίου 2012 μειώθηκε κατά 13,5% (-6,7% το πρώτο τρίμηνο του 2012), 
υποχωρώντας στο επίπεδο των 1,94 δις ευρώ.  

Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ (28,4% των 
συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 347 άλλες επιχειρήσεις. 

 
Τα στοιχεία της IMS, όπως είναι γνωστό, δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις 

των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία. 
 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων φαρμάκων, η κατάταξη των 
επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη 

θέση (με μερίδιο 8,2% και όγκο πωλήσεων 17,57 εκατ. φαρμακοτεχνικές 
συσκευασίες, μειωμένο κατά 11,7%), ακολουθούμενη από τη Sanofi 

(7,3% και 15,55 εκατ. συσκευασίες, -9,2%), τη GlaxoSmithKline (6,9% 
και 14,66 εκατ. 

συσκευασίες, -8,2%), τη Novartis (6,7% και 14,30 εκατ. συσκευασίες, -

11,8%), τη Bristol Myers Squibb (5,6% και 11,97 εκατ. συσκευασίες, -
6,1%), τη Uni Pharma (4,9% και 10,48 εκατ. συσκευασίες, -15,9%), την 

AstraZeneca (4,2% και 8,91 εκατ. συσκευασίες, -8,8%), τη Βιανέξ (3,8% 
και 8,06 εκατ. συσκευασίες, -10,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 

7,52 εκατ. συσκευασίες, -13,3%) και την Eλπέν (3,4% και 7,15 εκατ. 
συσκευασίες, +4,5%).  

Αυτές είναι οι δέκα πρώτες φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τον όγκο 

(τεμάχια/συσκευασίες) πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο του 2012. 
 

Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων 

συμπληρώνουν οι εταιρείες Abbott (2,1% και 4,41 εκατ. συσκευασίες, -
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11,9%), Bayer Health Care (2,0% και 4,24 εκατ. συσκευασίες, -12,3%), 
Πετσιάβας (1,9% και 4,10 εκατ. συσκευασίες, -10,0%), Galenica (1,9% 

και 4,05 εκατ. συσκευασίες, -13,8%), Merck Sharp Dohme (1,8% και 
3,94 εκατ. συσκευασίες, -16,3%), Roche Pharma (1,8% και 3,93 εκατ. 

συσκευασίες, -11,9%), Servier (1,7% και 3,61 εκατ. συσκευασίες, -
4,7%), Johnson & Johnson (1,3% και 2,84 εκατ. συσκευασίες, -22,3%), 

Menarini (1,3% και 2,81 εκατ. συσκευασίες, +5,2%) και Alcon (1,3% και 
2,73 εκατ. συσκευασίες, -7,5%). 

 
Με πωλήσεις 152,83 εκατ. units, οι 20 αυτές επιχειρήσεις το πρώτο 

επτάμηνο του 2012 συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,7% του 
συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 

αγοράς, ο οποίος μειώθηκε κατά 11,2%, στο επίπεδο των 213,2 εκατ. 

φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 60,36 
εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,3% των συνολικών) 

πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 347 επιχειρήσεις. 
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Θεματολογία:  
Έρχεται νέο «ψαλίδι» στα φάρμακα! Μέτρα για τον 
περιορισμό της δαπάνης 

 
Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2784 

 
 
Ψαλίδισμα τιμών, μείωση στον αριθμό των διακινούμενων 

φαρμάκων μέσω πλαφόν στους γιατρούς ή ακόμη και στους 
ασθενείς αναμένεται να δούμε το επόμενο διάστημα καθώς η 

φαρμακευτική δαπάνη …ξέφυγε. Τι μας περιμένει; 
  

Εδώ και μήνες η φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεφύγει κατά πολύ από τους 
υπολογισμούς της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της τρόικας. Ο 

έλεγχος μέσω του  συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαίνεται 
ότι δεν επαρκεί με αποτέλεσμα κάθε μήνα να περισσεύουν κοντά στα 60 

εκατ. ευρώ! Ποσό ουδόλως ευκαταφρόνητο αν σκεφτεί κανείς ότι η τρόικα 

έχει διαμηνύσει πώς να δεν πιάσουμε τους στόχους θα πρέπει έως το τέλος 
του χρόνου να λάβουμε μέτρα. Τι μέτρα; 

  
Πλαφόν στη συνταγογράφηση του γιατρού αλλά και του ασθενούς καθώς 

ακόμη και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στην 
αγορά φαρμάκου. Σενάριο που μάλλον φαντάζει τρομοκρατικό για τους 

συνταξιούχους και όχι μόνο όταν τα πάντα έχουν υποστεί ήδη ψαλίδι.  
  

Πάντως ο στόχος των 2,88 δις ευρώ που είχε τεθεί επισήμως από την 
τρόικα μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις για ΦΠΑ, νοσοκομειακά 

φάρμακα κλ.π. (ανεπισήμως η απαίτηση ήταν να πέσει πολύ πιο κάτω), 
φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί με τίποτε.  

Ήδη άλλωστε τα φάρμακα μηνιαίως αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ με την 
ετήσια δαπάνη να υπολογίζεται κοντά στα 3,5 δις.  

  

Για το λόγο αυτό έρχονται νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων και 
ειδικά των γενόσημων καθώς θεωρείται από το υπουργείο Υγείας ότι 

ακόμη και σήμερα παρά τις μειώσεις, έχουν υψηλές τιμές. Γεγονός βέβαια 
που δεν αναμένεται να είναι και πολύ ...ευχάριστο στα Μέλη της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας τα οποία διαμαρτύρονται εδώ 
και καιρό ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα τους έχουν υποστεί τεράστιο 

κούρεμα. 
  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2784
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2784
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Θεματολογία:  
Παραιτήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ο Ανδρέας 
Μαρτίνης! 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2802 

 
 
Μετά από σειρά ετών έδωσε την παραίτησή του ο πρόεδρος του 

φιλανθρωπικού σωματείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ανδρέας 
Μαρτίνης.  Ο κ.Μαρτίνης είναι άγνωστο αν θα παραμείνει στο 

νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν το οποίο όμως ούτως ή άλλως 
πωλείται. Διαβάστε τι λέει στην ανακοίνωσή του 

  
Ο κ.Μαρτίνης αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της παραίτησής 

του: "Προ 8μήνου η Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού με επανεξέλεξε, με συντριπτική πλειοψηφία, ως μέλος 

του Κ.Δ.Σ. και αυτό παμψηφεί Πρόεδρο του Σωματείου για μία τετραετία. 
  

Για λόγους, όμως, ανθρώπινους και συνειδησιακούς δεν δύναμαι και δεν 
επιθυμώ να παρακολουθήσω καταστάσεις, απόψεις και πρακτικές που 

επιτάσσει το διαμορφωθέν σήμερα. 

Θα ήταν, άλλωστε, ανώφελο και βλαπτικό για τον Ε.Ε.Σ. 
  

Ως εκ τούτου υπέβαλα στο Κ.Δ.Σ. την αμετάκλητη παραίτησή μου από το 
αξίωμα  του Προέδρου. 

Θα αναλώσω ασφαλώς όλες μου τις δυνάμεις, ως απλό μέλος του Κ.Δ.Σ. 
και του Ε.Ε.Σ., για τις ιδέες του κινήματος, που τόσα προσφέρει στην 

πατρίδα από το 1877,  όπως μου τις εμφύσησαν οι ευκλεείς προκάτοχοί 
μου". 

  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2802
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2802
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Τίτλος : 
Ξεκινά "σαφάρι" ελέγχων στα νοσοκομεία για "δωράκια" 
από φαρμακευτικές! 
 
Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2781 

Εκτεταμένη έρευνα από τους επιθεωρητές υγείας (ΣΕΥΥΠ) 
αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα -όπως αναφέρουν πληροφορίες -σε 

διάφορα νοσοκομεία του ΕΣΥ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες στη χορήγηση φαρμάκων 
στους ασθενείς. Αφορμή η υπόθεση με μια νοσοκομειακή 

φαρμακοποιό της Θεσσαλονίκης η οποία κατηγορείται ότι λάμβανε 
"δωράκια" για να προωθήσει συγκεκριμένα σκευάσματα.  

 

Αιτία μία νοσοκομειακή φαρμακοποιός του Θεαγένειου Νοσοκομείου της 
Θεσσαλονίκης  η οποία προφυλακίστηκε, καθώς κατηγορείται ότι δεχόταν 

«δωράκια» από φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να προωθεί τα 
φάρμακά τους.  

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η φαρμακοποιός τα τελευταία χρόνια είχε 

παράνομες συναλλαγές με πωλητές-ιατρικούς επισκέπτες εταιρειών, 
προκειμένου να φερθεί πιο …φιλικά στα σκευάσματά τους.  

  
Όπως επισημαίνεται στο κατηγορητήριο, υπήρχαν μυστικές συμφωνίες με 

αντάλλαγμα χρήματα που δίνονταν στη φαρμακοποιό για να προωθήσει 

συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα. 
  

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία, ενώ μετά 
την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή 

και εισαγγελέα. 
  

Πάντως ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης 
Βαρνάβας ζητά να πέσει φως σε όλες τις πτυχές τόσο αυτής της υπόθεσης 

όσο και όλων των άλλων που πιθανώς αποκαλυφθούν. Όπως σημειώνει σε 
δήλωσή του: "Δε νομίζουμε πως θα βρεθεί έντιμος άνθρωπος να 

 ισχυριστεί πως δεν έπραξαν σωστά οι δικαστικές αρχές. Εξάλλου η ΟΕΝΓΕ 
είχε πιέσει αφόρητα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να θεσμοθετηθεί το πόθεν έσχες για τους γιατρούς ΕΣΥ και 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2781
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2781
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όλους τους εμπλεκόμενους σε προμήθειες Νοσοκομείων, πράγμα που 
εντέλει έγινε. 

  
Υπάρχει όμως μία πτυχή που φοβούμαστε πως θα μείνει σκοτεινή. 

Πρόκειται για το δεύτερο χέρι, αυτό που έδινε τα χρήματα και στην 
προκειμένη περίπτωση είναι οι πολυεθνικές και εγχώριες φαρμακευτικές 

εταιρείες. Θα περιμέναμε λοιπόν μαζί με τη φαρμακοποιό να βρίσκονται 
κατηγορούμενοι και οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών, οι 

οποίες στην περίπτωση των αντικαρκινικών φαρμάκων είναι γνωστοί 
πολυεθνικοί κολοσσοί". 
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Τίτλος : 
Διευρύνεται ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας 
Ο ΕΟΠΥΥ «απορροφά» ΕΤΑΑ και ΤΑΥΤΕΚΩ 

Μέσο :  
http://www.protothema.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=225967 

 

Να κλείσει την «μαύρη τρύπα» των 2,5 δισ. ευρώ που θα έχει φέτος ο 
ΕΟΠΥΥ, συγχωνεύοντας σε αυτόν και το Ταμείο των Επιστημόνων (ΕΤΑΑ), 
αλλά και το Ταμείο τραπεζικών και εργαζομένων στις ΔΕΚΟ (ΤΑΥΤΕΚΩ), 

επιχειρεί η κυβέρνηση. 
  

Στη σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της 
ηγεσίας των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, επιβεβαιώθηκε πως φέτος η 

«μαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ θα φτασει στα 2,5 δισ. 

  
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η ένταξη του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ στον 

ΕΟΠΥΥ με το επιχείρημα πως αποτελούσε υποχρέωση στο Μνημόνιο και οι 
ελεγκτες είχαν δείξει «κόκκινη κάρτα» στο υπουργείο Υγείας που είχε 

ανοίξει παράθυρο το ίδιο, για να μην ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ τα δύο 
συγκεκριμένα ταμεία. Μάλιστα ο ν.4075 του 2012 προέβλεπε ότι το 

ΤΑΥΤΕΚΩ έπρεπε να έχει ενταχθεί από 1ης Μαιου στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΤΑΑ 
από 1ης Ιουνίου, αλλά εκ των υστέρων εξαιρέθηκαν με άλλες αποφάσεις 

υπουργών πριν και μετά τις εκλογές. 
  

Αν και η δυνατότητα εξαίρεσης είχε δοθεί με την προϋπόθεση σύνταξης 
αναλογιστικής μελέτης, το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι πως και τα 

όποια τυχόν πλεονάσματα έχουν τα Ταμεία, αυτά οφείλονται είτε σε 
κοινωνικούς πόρους (πχ εισφορές υπέρ τρίτων) είτε επειδη 

εκμεταλλεύονται τις χαμηλές τιμές που επιβάλλει στο εθνικό σύστημα 

Υγείας. 
 

Μετά την εξέλιξη αυτή, θα χάσουν τις παροχές υγείας που προέβλεπαν τα 
καταστατικά των Ταμείων τους: οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι της 

ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, των τραπεζών Εμπορική, ΕΤΕ, 
πρώην Πίστεως, πρώην ΕΤΒΑ καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά 

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες νομικοί, μηχανικοί, εργολήπτες, γιατροί 
και άλλοι.

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=225967
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=225967
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Τίτλος : 
Χωρίς γιατρούς και φάρμακα αλλά με πρόσθετα χαράτσια 

Μέσο :  
http://www1.rizospastis.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059521 

Από τις 8/10/2012 θα πληρώνουν εξ ολοκλήρου για τις επισκέψεις και τις 
διαγνωστικές εξετάσεις μετά από απόφαση των ιδιωτών που είναι 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

Χωρίς γιατρούς και φάρμακα αφήνει η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ τα λαϊκά στρώματα μετά και τις χτεσινές αποφάσεις της για τη 

διεύρυνση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

και την ταυτόχρονη απόφαση να μην ενισχύσει τον Οργανισμό με έκτακτη 
κρατική επιχορήγηση. Ετσι, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι 

άνεργοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν από την τσέπη τους τις ιατρικές 
και διαγνωστικές εξετάσεις από τις 8/10/2012 καθώς οι ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας, με τις οποίες είναι συμβεβλημένος ο ΕΟΠΥΥ, 
αποφάσισαν να παρέχουν υπηρεσίες όπως προβλέπουν οι συμβάσεις τους 

με τον ΕΟΠΥΥ. Ηδη οι ασφαλισμένοι σε αρκετές πόλεις, μεταξύ των 
οποίων και η Αττική, πληρώνουν εξ ολοκλήρου και τα φάρμακα μετά από 

αποφάσεις των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων. 

Χτες το μεσημέρι έγινε πολύωρη διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο 

Οικονομίας με τη συμμετοχή των ηγεσιών των υπουργείων Εργασίας και 
Υγείας και με θέμα τον ΕΟΠΥΥ. Και οι αποφάσεις που πήραν όχι μόνο δεν 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αλλά αντίθετα απασφαλίζουν στην 
κυριολεξία την περόνη της εκρηκτικής κατάστασης που βρίσκεται πια ο 

Οργανισμός. 

Επίσημες ανακοινώσεις δεν έγιναν. Ομως, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που δόθηκαν στη διάρκεια και μετά τη σύσκεψη, αποφασίστηκαν τα εξής: 

Να ενταχθούν άμεσα στον ΕΟΠΥΥ το ΤΑΥΤΕΚΩ (περιλαμβάνει τους 
ασφαλισμένους των ΔΕΗ, Εθνικής Ασφαλιστικής, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΤΕ, 

ΕΤΒΑ, Εμπορικής Τράπεζας, Τράπεζας Πίστεως και Αμέρικαν Εξπρές) και το 
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που περιλαμβάνει 

υγειονομικούς, μηχανικούς και συμβολαιογράφους. 

Οπως είναι γνωστό, από την 1/1/2012 εντάχθηκαν στον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υγείας υπαλλήλων στους 

δήμους και τις κοινότητες), ενώ από την 1/4/2012 (παρά την αντίθετη 

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059521
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059521
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δέσμευση της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) έχει ενταχθεί ο «Οίκος του 
Ναύτη». 

Την 1/5/2012 εντάχτηκε και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Ομως στις 8/6/2012 με 

απόφαση του υπουργού Εργασίας έγινε αναστολή της ένταξης των 
ταμείων υγείας τραπεζών στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 31/12/2012, για να 

γίνουν αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας των ταμείων και να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο να μετατραπούν σε Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης 

σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 του αντιασφαλιστικού νόμου 

του ΠΑΣΟΚ 3029/2002. Αναστολή της ένταξης έγινε, με το ίδιο σκεπτικό, 
και για το ΕΤΑΑ, το οποίο επρόκειτο να ενταχτεί από την 1/6/2012. 

Τώρα όμως γίνεται επίσπευση της ένταξης του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ με 

τη λογική ότι με κάποια αποθεματικά που υπάρχουν στα παραπάνω ταμεία 
θα καλυφθεί μέρος του ελλείμματος του ΕΟΠΥΥ, το οποίο υπολογίζεται ότι 

στο τέλος του 2012 θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό έρχεται να 
προστεθεί στο έλλειμμα του 2011 που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ με 

αποτέλεσμα το συνολικό έλλειμμα να εκτιναχτεί πάνω από 4,5 δισ. στο 
τέλος του 2012. 

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ και τα ελλείμματα, πέρα από τα ελάχιστα 

πρόσθετα αποθεματικά, μπορούν να καλυφθούν με δανεισμό. Ηδη υπάρχει 
κατατεθειμένη η πρόταση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Γ. Βουδούρη για 

δανεισμό με ένα δισ. ευρώ από την Ενωση Τραπεζών και με χαμηλότοκο 
δάνειο. 

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκαν περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη κοντά 
στα 700 εκατ. ευρώ για το 2013 που θα προέλθουν από τη νέα θετική 

λίστα, το νέο δελτίο τιμών και την εφαρμογή της συνταγογράφησης με 
βάση τη θετική λίστα. 

Γδάρσιμο των αγροτών 

Αμεσα θύματα των νέων αντιδραστικών επιλογών είναι οι αγρότες, που θα 
αναγκαστούν να πληρώσουν διπλάσια εισφορά στον κλάδο Υγείας. Μέχρι 

τώρα, η εισφορά των αγροτών στον κλάδο Υγείας είναι 2,5% για τις 7 
ασφαλιστικές κλάσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση σε 11,25 ευρώ για 

την πρώτη κλάση και 32,41 ευρώ στην έβδομη κλάση. Οι σχεδιασμοί της 
συγκυβέρνησης είναι το κατώτερο όριο να διαμορφωθεί σε 25 ευρώ. 

Δηλαδή αυτόματα όλοι θα μεταφερθούν στην πέμπτη κλάση όπου η 
εισφορά υγείας είναι 24,64 ευρώ το μήνα. 

Χαράτσια από τους επιχειρηματίες της υγείας 

Χτες οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών παρόχων υγείας που είναι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσαν ότι από τις 8/10/2012 θα 
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δέχονται τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό, αφού καταβάλουν εξ 
ολοκλήρου το ποσό για τις επισκέψεις και τις αντίστοιχες απαραίτητες 

εξετάσεις. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι θα επιβαρυνθούν με ένα ακόμα 
πρόσθετο χαράτσι παρότι έχουν πληρώσει δυο και τρεις φορές για την 

ώρα της αρρώστιας. Την απόφαση πήραν οι κλινικάρχες (μικροί και 
μεγάλοι), τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα αποκατάστασης, οι 

εργαστηριακοί γιατροί, καθώς και οι συμβεβλημένοι 
ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 8-12 

Οχτώβρη 2012. Ολοι οι παραπάνω πάροχοι ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
είναι απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Μάη, Ιούνη και Ιούλη του 

2012 και παράλληλα τους οφείλονται δεδουλευμένες απαιτήσεις 
τουλάχιστον προηγούμενων 36 μηνών. 

Πιέζουν και οι φαρμακοβιομήχανοι 

Επιστολή στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με την οποία ζητά 
συνάντηση μαζί του, έστειλε χτες ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), που κατέχει το 82% της αγοράς στη χώρα 
μας. Ο ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία οφείλουν στη 

φαρμακοβιομηχανία κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ. Οι φαρμακοβιομήχανοι, 

εκτός από τα χρέη, διεκδικούν να μείνουν άθικτα και τα προνόμια που 
τους διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. 
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Θεματολογία:  
ΕΟΠΥΥ: Ανάσα ρευστότητας με "επώδυνες" παρεμβάσεις  

Μέσο: 

http://www.nooz.gr/ 

  

Δημοσίευμα: 

http://www.nooz.gr/greece/anasa-reustotitas-ston-eopuu-me-epodunes-
paremvaseis 

Με διπλασιασμό της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ αλλά και με νέο 

ψαλίδι στα φάρμακα προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει τη 
μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ η οποία φθάνει στα 3 δισ. ευρώ με τα παλαιά 

χρέη.  
 

Το θέμα συζητήθηκε σε διυπουργική σύσκεψη παρουσία των υπουργών 
Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών 

του υπουργείου Υγείας, η «τρύπα» του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται φέτος σε 2  με 
2,5 δισ. ευρώ. 

  
Οι υποχρεώσεις του φορέα έως τις 30 Οκτωβρίου 2011 ήταν 1,8 δισ. 

ευρώ. Γι΄ αυτό Υπουργείο και ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσουν σε «κούρεμα» 300 

εκατ. ευρώ, ώστε το σύνολο των οφειλών να πέσει στο 1,5 δισ. που 
αντιστοιχεί στο ποσό που θα λάβει η Υγεία από το πακέτο των 31 δισ. από 

τους δανειστές μας.   
 

Το σύνολο των χρεών, παλαιών και νέων, φθάνει στα 3 δισ. ευρώ. 
 

Το Υπουργείο Υγείας θα επιχειρήσει να εξοικονομήσει πάνω από 700 εκατ. 
ευρώ για το 2013, με τη λήψη μέτρων που στοχεύουν κυρίως στην 

περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει και 
ένα μικρό όφελος για τους τελευταίους δύο μήνες του 2012, καθώς τα 

μέτρα θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο. 
  

Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ αποφασίστηκε η αύξηση της εισφοράς 
των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα 25 από 12 ευρώ που ισχύει τώρα.  

 

Επίσης αποφασίστηκε ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει το φθηνότερο φάρμακο, 
με βάση τη δραστική ουσία και αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να πάρει ένα 

ακριβότερο να πληρώνει τη διαφορά από την τσέπη του. Επειδή μάλιστα η 
συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία θα επεκταθεί, εκτιμάται ότι 

θα εξευρεθούν άλλα 200 εκατ. ευρώ.  
  

Αυτό που θα κληθεί να κάνει η ΗΔΙΚΑ, η εταιρεία του δημοσίου που 
διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι να ενσωματώσει τις 

http://www.nooz.gr/greece/anasa-reustotitas-ston-eopuu-me-epodunes-paremvaseis
http://www.nooz.gr/greece/anasa-reustotitas-ston-eopuu-me-epodunes-paremvaseis
http://www.nooz.gr/greece/anasa-reustotitas-ston-eopuu-me-epodunes-paremvaseis
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δραστικές ουσίες για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. 
 

Μάλιστα θεωρείται βέβαιο ότι στο νέο δελτίο τιμών που θα περιλαμβάνει 
μειωμένες τιμές φαρμάκων, θα περισταλούν κοντά στα 350 εκατ. ευρώ, 

100 εκατ. από τη χρήση των γενοσήμων, 150 εκατ. από τον περιορισμό 
της θετικής λίστας φαρμάκων, ενώ στη μείωση των δαπανών υπολογίζεται 

ότι θα συμβάλλουν και οι μειώσεις του ποσοστού κέρδους των παρόχων 
υγείας του ΕΟΠΥΥ.  

 
Εξάλλου δύο ακόμη ασφαλιστικά ταμεία πρόκειται να ενταχθούν στον 

ΕΟΠΥΥ, όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Υγείας, 
αμέσως μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του Οργανισμού.  

 
Πρόκειται για το ΕΤΑΑ (δικηγόρων, μηχανικών, υγειονομικών, 

συμβολαιογράφων) και το ΤΑΥΠΕΚΩ (υπαλλήλων τραπεζών και 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας). 

 
Η μη ένταξη των ταμείων αυτών έως σήμερα στον ΕΟΠΥΥ αποτελούσε, 

σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, μια από τις «κόκκινες κάρτες» της 
τρόικας στο υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, το ίδιο στέλεχος δεν απέκλεισε 

την ένταξη στο μέλλον και άλλων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ, ανάλογα και με 
τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. 

 
Την ίδια στιγμή οι ιδιωτικοί φορείς που είναι συμβεβλημένοι με τον 

Οργανισμό, προχωρούν από κοινού επίσχεση παροχής των υπηρεσιών 
τους από τις 8 Οκτωβρίου. 

 

Οι εκπρόσωποι των κλινικών έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν 
πληρωθούν μέχρις τις 30 Σεπτεμβρίου, θα αναστείλουν τις επί πιστώσει 

νοσηλείες των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στις κλινικές, στις μονάδες τεχνητού νεφρού 

και στις μονάδες εντατικής θεραπείας των κλινικών. 
 

Την ίδια στιγμή οι συμβεβλημένοι φορείς, δηλαδή γιατροί, διαγνωστικά 
κέντρα, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας, ιδιωτικές κλινικές, που 

προχωρούν σε κινητοποίηση, επισημαίνουν ότι αυτή θα λάβει τη μορφή 
επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας. 

 
Η συντονιστική επιτροπή των ιδιωτικών φορέων προειδοποιεί τη διοίκηση 

του ΕΟΠΥΥ ότι θα προβεί στη σύνταξη αναφορών για κάθε είδους ποινικό 
ή πειθαρχικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρος τους, 

καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε νομίμου και 

συμβατικού δικαιώματος. 
 

Οι φορείς-πάροχοι υπηρεσιών υγείας ζητούν επίσης τη συμπαράσταση και 
αρωγή όλων των ασφαλισμένων στις κινητοποιήσεις τους, «καθώς στόχος 
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δεν είναι η ταλαιπωρία τους, αλλά η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων του 
υπουργείου Υγείας» και τονίζουν: 

 
«Όλοι μαζί, ασφαλισμένοι και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, οφείλουμε να 

αξιώσουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που να σέβονται τον πολίτη και να 
εξασφαλίζουν στοιχειωδώς τη δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης στους 

λειτουργούς και τις επιχειρήσεις της υγείας». 
 

Ερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ 
 

Την «κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης 
πολιτικής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη» καταγγέλλει ο πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με επερώτησή του προς τους υπουργούς Εργασίας 

και Υγείας που συνυπογράφουν 59 βουλευτές του κόμματος.
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Θεματολογία:  
Στα 2,5 δισ. το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο: 
http://www.skai.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.skai.gr/news/health/article/213397/sta-25-dis-to-elleimma-

tou-eopuu-/ 

 
Σε περίπου 2,4 - 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εκτίμησαν το έλλειμμα του 

ΕΟΠΥΥ στο τέλος του έτους οι υπουργοί Οικονομικών, Γιάννης 
Στουρνάρας, Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και Μάριος Σαλμάς και 

Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στη διυπουργική επιτροπή.  
 

Για να μειωθεί το έλλειμμα εξετάζεται εξοικονόμηση περίπου 700 
εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2013 μέσω της μείωσης φαρμακευτικής 

δαπάνης. 
 

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα θα αποζημιώνεται μόνο το φθηνότερο 
φάρμακο με βάση τη δραστική ουσία και αν κάποιος ασφαλισμένος 

επιθυμεί άλλο φάρμακο θα πληρώνει τη διαφορά, ενώ θα ενταχθούν στην 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλες οι δραστικές ουσίες. 

 

Παράλληλα θα υπάρξει νέα λίστα φαρμάκων μέσα στον Οκτώβριο αλλά και 
νέο δελτίο τιμών. 

 
Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Υγείας, από το 2013 θα 

υπάρξει αύξηση της εισφοράς για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ από τα 12 
στα 25 ευρώ.  

 
Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες προωθείται η άμεση ενσωμάτωση στον 

ΕΟΠΥΥ, των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας).

http://www.skai.gr/news/health/article/213397/sta-25-dis-to-elleimma-tou-eopuu-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213397/sta-25-dis-to-elleimma-tou-eopuu-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213397/sta-25-dis-to-elleimma-tou-eopuu-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213389/krisimi-diupourgiki-gia-eopuu-kokkini-karta-se-etaa-tauteko-/
http://www.skai.gr/news/health/article/213389/krisimi-diupourgiki-gia-eopuu-kokkini-karta-se-etaa-tauteko-/
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Θεματολογία:  

Γιατρός-μαϊμού εξέτασε 2.300 ασθενείς σε νοσοκομείο 

Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/ 

 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22777&subid=2&pubid=6371665
9 

 

«Το έκανα για το παιδί μου» και για τα προς το ζην, υποστήριξε 
στην απολογία του προς τις αρχές ο 43χρονος. 

Οπως παραδέχθηκε στους αστυνομικούς και τους αρμόδιους των 
υγειονομικών υπηρεσιών ο Μιιάμπι Κουρόκι, το 2009 βρήκε στο διαδίκτυο 

τα πλήρη στοιχεία ενός πραγματικού γιατρού και -όντας σε δεινή 

οικονομική κατάσταση- κατασκεύασε μία νέα άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, στην οποία εμφανιζόταν ως γιατρός. 

Με αυτήν πήγε σε γραφείο ευρέσεως εργασίας και το 2010 και το 2011 

δούλεψε με ημιαπασχόληση σε νοσοκομείο του Τόκιο, όπου από τα χέρια 
του πέρασαν τουλάχιστον 2,300 άτομα, για τα οποία πήρε διαγνωστικές 

συνεντεύξεις, εξήγησε αποτελέσματα εξετάσεων, ακόμη και ανέλυσε 
καρδιογραφήματα! Ολα αυτά, με λίγες ώρες διάβασμα ενός βασικού 

εγχειριδίου, ώστε να αναγνωρίζει τους βασικούς ιατρικούς όρους... 

Το ιαπωνικό σύστημα υγείας ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρκετές δικλίδες 

ασφαλείας, ήδη από την διαδικασία της εκπαίδευσης. Ενα από τα ιδρύματα 
στα οποία φερόταν να έχει «διδάξει» ο Κουρόκι προβληματίστηκε από την 

χαμηλού επιπέδου απασχόλησή του στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και 
επικοινώνησε για πληροφορίες, αποκαλύπτοντας την απάτη. 

Ετσι, ο ψευτογιατρός συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα, με την 

κατηγορία της αντιποίησης με σκοπό το κέρδος, αν και σε δύο χρόνια 

εισέπραξε μόλις 26 χιλιάδες ευρώ, εισόδημα ιδιαίτερα χαμηλό για το Τόκιο. 

Τώρα, απομένει στο νοσοκομείο όπου δούλευε να ελέγξει πόσοι από τους 
2.300 ασθενείς του είναι ακόμη σε θέση να επαναλάβουν τις εξετάσεις, 

προφανώς δωρεάν... 

 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22777&subid=2&pubid=63716659
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22777&subid=2&pubid=63716659
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22777&subid=2&pubid=63716659
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Θεματολογία:  
Ο ΕΟΠΥΥ στο επίκεντρο διυπουργικής στο ΥΠΟΙΚ  

Μέσο: 
http://www.capital.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1625489 

 

 
Διυπουργική με αντικείμενο τον ΕΟΠΥΥ έχει προγραμματιστεί για σήμερα 

το μεσημέρι στο κτήριο του ΥΠΟΙΚ από τον υπουργό Οικονομικών Γ. 
Στουρνάρα. Θα μετέχουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εργασίας Γ. Βρούτσης 

και Υγείας Α. Λυκουρέντζος.  
 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο θα τεθούν μεταξύ άλλων το 
νέο πακέτο των περικοπών δαπανών του ταμείου για την διετία 2013-

2014 αλλά και οι ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησής του για φέτος. Θα 
τεθεί επίσης το φλέγον θέμα των οφειλών του προς φαρμακοποιούς, 

προμηθευτές κλπ.  
 

Δ. Καδδά 
 
 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1625489
http://www.capital.gr/News.asp?id=1625489
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Τίτλος : 
Για κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ 
 
Μέσο :  

http://www.kathimerini.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/09/2012

_463298 

 
 
Σε επερώτησή του προς τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας. 

  
Επίκαιρη επερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας με θέμα 

«Κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης πολιτικής 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη» κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον 

Αλέξη Τσίπρα. 

Μεταξύ των άλλων, οι επερωτώντες βουλευτές ερωτούν τους 

συναρμόδιους υπουργούς αν η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει άμεσα 
μέτρα διασφάλισης των στοιχειωδών δικαιωμάτων των πολιτών για επαρκή 

υγειονομική και φαρμακευτική κάλυψη με επαρκή έκτακτη χρηματοδότηση 
του ΕΟΠΠΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/09/2012_463298
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/09/2012_463298
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/09/2012_463298
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Τίτλος : 
Ιδιωτικά και στο γιατρό οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ από 
8 Οκτωβρίου  

 

Μέσο :  

http://www.newsbomb.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238310/idiotika-kai-sto-giatro-oi-

asfalismenoi-toy-eopyy-apo-8-oktovrioy 

 

Χωρίς γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, κλινικές ή κέντρα 

αποκατάστασης θα μείνουν και πάλι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, 

από τις 8 Οκτωβρίου, μέχρι την πληρωμή γιατρών και ιδιωτικών 
μονάδων υγείας.  

Πενθήμερες επαναλαμβανόμενες επισχέσεις εργασίας ξεκινούν από τις 8 
Οκτωβρίου όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης (κλινικοί ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, 

διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, ιδιωτικές 
κλινικές). Η κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη ανάλογα με το 

αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των επισχέσεων, με 

την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την πληρωμή των 
οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ. 

Το σύνολο των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό 

τομέα και έχουν συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, αποφάσισαν την 
έναρξη κινητοποιήσεων, μετά την δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας κ. Μ. Σαλμά στους ίδιους, ότι ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε. 

Οι εκπρόσωποι όλων των παραπάνω φορέων, ενημέρωσαν επίσης τη 

διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι, θα προβούν στη σύνταξη αναφορών για κάθε 
είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και τελείται 

σε βάρος τους, καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε νομίμου 
και συμβατικού δικαιώματός τους. 

Από την αρχή της κινητοποίησης στις 8 Οκτωβρίου και στη συνέχεια, οι 

ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% 
της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου. 

Στη συνέχεια δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από το 

ταμείο τους, βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ με αριθμό οικ.37097, που 
εκδόθηκε στις 30/08/2012. 

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238310/idiotika-kai-sto-giatro-oi-asfalismenoi-toy-eopyy-apo-8-oktovrioy
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238310/idiotika-kai-sto-giatro-oi-asfalismenoi-toy-eopyy-apo-8-oktovrioy
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238310/idiotika-kai-sto-giatro-oi-asfalismenoi-toy-eopyy-apo-8-oktovrioy
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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Γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και γενικά όλοι οι πάροχοι ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας, με ανακοίνωσή τους προς τους ασφαλισμένους, 

ενημερώνουν ότι πήραν την παραπάνω απόφαση, κάτω από το βάρος 
δυσβάστακτων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς όλους ανεξαιρέτως τους 

παρόχους καθώς, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές που αφορούν την 
φαρμακευτική δαπάνη και τις ιατρικές επισκέψεις μέχρι τον Ιούνιο του 

2012, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι απλήρωτοι από 
τον ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2012 και 

παράλληλα οφείλονται δεδουλευμένες απαιτήσεις τουλάχιστον 36 μηνών, 
συγχρόνως δε εκκρεμεί η απόδοση του παρακρατηθέντος 10% των 

αμοιβών από τον Ιανουάριο του 2012. Σημειώνουν μάλιστα, ότι το κράτος 
οδηγεί τις επιχειρήσεις σε οικονομική κατάρρευση και χρεοκοπία. 

Επίσης, οι γιατροί που διατηρούν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, σημειώνουν 
ότι ο Οργανισμός συνεχίζει να τους χρωστά 260 εκατ. ευρώ για το 2012 

και 1.110 εκατ. ευρώ για το 2010 και 2011, οφείλει στους ασφαλισμένους 
περισσότερα από 100 εκ. ευρώ, ενώ παραμένουν άγνωστες οι πραγματικές 

οφειλές προς το ΕΣΥ καθώς, κατά πληροφορίες, δεν έχουν τιμολογηθεί 
όλες οι νοσηλείες. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων καταγγέλλουν παράλληλα, ότι: 

- από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Οργανισμού 
προκύπτει ότι υπάρχει μείωση της ζήτησης από 40% - 50% στο σύνολο 

των εργαστηριακών εξετάσεων. 

- ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη 

ήταν 350 εκατ. αντί για 1 δις σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat, καθώς 
και τις υποδείξεις επιστημόνων επί των Οικονομικών της Υγείας. 

- ο προϋπολογισμός αυτός έγινε 270 εκατ. μετά την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού λόγω του πακέτου των 11,5 δις, ενώ συγχρόνως 
ενσωματώνονται στον Οργανισμό τόσο ο Οίκος του Ναύτου όσο και μέρος 

των ταμείων του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

- εν μια νυκτί και εν αγνοία όλων των παρόχων «κουρεύτηκε» ξανά ο 

κωδικός της πρωτοβάθμιας στα 187 εκατ., των ιατρικών επισκέψεων από 
152 εκατ. σε 82 εκατ., των ιδιωτικών κλινικών από 585 εκατ. σε 495 

εκατ. 

- δεν έχει υπολογιστεί το ύψος των χρημάτων που εξοικονόμησε ο ΕΟΠΥΥ 
και το ΕΣΥ από αναλώσιμα και αντιδραστήρια, εξαιτίας της μαζικής 

στροφής των ασφαλισμένων προς τον Ιδιωτικό Τομέα. 
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Θεματολογία:  
Πού το πάνε; 
 
Μέσο: 
http://www1.rizospastis.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059848 

 
Πού το πάνε δηλαδή; Ν' αρχίσουν να μετράνε κουφάρια αρρώστων και 
ανήμπορων μπροστά στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν για 

να περάσουν το κατώφλι τους; Ο λόγος για την τρικομματική κυβέρνηση 

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, για την οποία πια η ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένας «αρνητικός συντελεστής» στις διαπραγματεύσεις για την 

τρόικα. Αλλιώς δεν εξηγείται η απόφαση να κλείσει πριν μια βδομάδα το 
ένα από τα δύο δημόσια τμήματα κυστικής ίνωσης του Νοσοκομείου 

«Σωτηρία» και να στείλει πάνω από 200 ανθρώπους με τη σπάνια 
ασθένεια να τους παρακολουθεί ένας γιατρός, ένα δίωρο τη βδομάδα. Δεν 

εξηγούνται οι χτεσινές αποφάσεις για ολοσχερή κατεδάφιση στην 
κυριολεξία του ΕΟΠΥΥ και γδάρσιμο των αγροτών με υπερδιπλασιασμό 

των εισφορών Υγείας. Και δε σημαίνει τίποτε άλλο η απόφαση να 
χτυπήσουν τα ΜΑΤ τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους έξω από τη 

Βουλή, την ώρα που διεκδικούσαν τα επιδόματά τους, την ίδια τους την 
επιβίωση στην πραγματικότητα. Ενα άλλο τεράστιο κεφάλαιο είναι οι 

άνεργοι - ανασφάλιστοι. Οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι είναι 
1.168.761, αλλά σίγουρα είναι παραπάνω. Ενα διαρκώς αυξανόμενο 

τμήμα του πληθυσμού έχει ήδη χάσει ή γρήγορα θα χάσει κάθε 

ασφαλιστικό δικαίωμα, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ή επειδή δεν μπορεί 
να καταβάλλει τις εισφορές στον κλάδο Υγείας (σ.σ. όπως το 40% των 

ΕΒΕ), ενώ όσοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία δεν παίρνουν 
φορολογική ενημερότητα, συνεπώς ούτε βιβλιάριο απορίας. 

Η ολοένα αυξανόμενη εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
Υγείας - Πρόνοιας είναι αποτέλεσμα μιας ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής, 

αλλά παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και την ΕΕ ότι καλύπτει τις 
ανάγκες. Ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας την καπιταλιστική ανάπτυξη, 

ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους ώστε να υπάρξει «ανάπτυξη», 
«ανταγωνιστικότητα» κ.λπ. Οι αιματηρές περικοπές σε Υγεία - Πρόνοια 

στοχεύουν στα εξής: Να «απελευθερωθεί» κι άλλο ο τομέας της Υγείας για 
τους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το 

κερδοφόρο πεδίο, άρα να υποβαθμιστεί περισσότερο το δημόσιο σύστημα. 
Να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες για την Υγεία και η κρατική ευθύνη για 

υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας που παρέχονται χωρίς ανταποδοτική βάση, 

ώστε περισσότερο κρατικό χρήμα να πηγαίνει στους διάφορους 
μεγαλοεπιχειρηματίες - και στο χώρο της Υγείας. Να μειωθεί το «μη 

μισθολογικό κόστος» (εισφορές, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, 

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059848
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059848
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αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα, ασθένειες κ.λπ.) για τους 
εργοδότες. 

Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να θέσει ένα τέρμα στη δολοφονική 
πολιτική. Αν όχι ο οργανωμένος λαός, τότε ποιος; Κάποια κυβέρνηση; Και 

τι θα κάνει με τους επιχειρηματίες και την ΕΕ αυτή η κυβέρνηση; Ο λαός 
πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Και χρειάζεται κοινός αγώνας 

των υγειονομικών με όλους τους εργαζόμενους, τα άλλα φτωχά λαϊκά 
στρώματα, τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους, τους νέους, κόντρα 

στην πολιτική που συνθλίβει τη ζωή τους, που τους αφήνει χωρίς παροχές 
υπηρεσιών Υγείας αν δεν έχουν - που δεν έχουν - να πληρώσουν αδρά, 

για να κερδοφορεί το κεφάλαιο, κόντρα στην πολιτική που διαχειρίζεται 
την κρίση σε όφελός του. Μόνο έτσι μπορούν να εμποδίσουν μέτρα, να 

επιβάλουν το δίκιο τους. 
  

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7059848
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Θεματολογία:  
Ταμείο μηχανικών στον ΕΟΠΥΥ; Αναρωτιέται αναγνώστης 

 
Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/222097/tameio-mixanikon-ston-eopyy-
anarotietai-anagnostis.html 

Το Ταμείο είναι εύρωστο και αυτό οφείλεται στις εξωφρενικά υψηλές 
ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών, κατά πολύ μεγαλύτερες των 

ασφαλισμένων των υπολοίπων προβληματικών Ταμείων που συγκροτούν 
σήμερα τον ΕΟΠΥΥ. Και μην μου πει κανένας ότι οι Μηχανικοί είναι 

πλούσιοι. Η οικοδομή και ο κλάδος της κατασκευής έχει νεκρώσει. Με 
δάνεια κύριοι πληρώνουμε τις εισφορές μας. Δεν μπορεί το αίμα των 

ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ να αιμοδοτεί τις παραλείψεις και τα εγκλήματα 
των κυβερνώντων πάνω στο πτώμα του ΕΟΠΥΥ. 

 
Με εκτίμηση 

 

Ένας ταλαιπωρημένος Μηχανικός 
Tromaktiko

http://www.newsnow.gr/article/222097/tameio-mixanikon-ston-eopyy-anarotietai-anagnostis.html
http://www.newsnow.gr/article/222097/tameio-mixanikon-ston-eopyy-anarotietai-anagnostis.html
http://www.newsnow.gr/article/222097/tameio-mixanikon-ston-eopyy-anarotietai-anagnostis.html
http://www.newsnow.gr/article/222097/tameio-mixanikon-ston-eopyy-anarotietai-anagnostis.html
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Θεματολογία:  
Η φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεφύγει …το Υπουργείο 
Υγείας δεν πιάνει τους στόχους 

Μέσο: 
http://www.life2day.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%
85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-
%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-
%CF%84/ 

 

Η φαρμακευτική δαπάνη εδώ και πολύ καιρό  έχει ξεφύγει κατά πολύ από 
τους υπολογισμούς της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της τρόικας. 

Ο έλεγχος μέσω του  συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

φαίνεται ότι δεν επαρκεί με αποτέλεσμα κάθε μήνα να περισσεύουν κοντά 
στα 60 εκατ. ευρώ! 

Η τρόικα έχει διαμηνύσει πώς να δεν πιάσουμε τους στόχους θα πρέπει 

έως το τέλος του χρόνου να λάβουμε μέτρα. 

Πλαφόν στη συνταγογράφηση του γιατρού αλλά και του ασθενούς καθώς 

ακόμη και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στην 
αγορά φαρμάκου. Σενάριο που μάλλον φαντάζει τρομοκρατικό για τους 

συνταξιούχους και όχι μόνο όταν τα πάντα έχουν υποστεί ήδη ψαλίδι. 

Πάντως ο στόχος των 2,88 δις ευρώ που είχε τεθεί επισήμως από την 

τρόικα μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις για ΦΠΑ, νοσοκομειακά 
φάρμακα κλ.π. (ανεπισήμως η απαίτηση ήταν να πέσει πολύ πιο κάτω), 

φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

Ήδη τα φάρμακα μηνιαίως αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ με την ετήσια 
δαπάνη να υπολογίζεται κοντά στα 3,5 δις. Για το λόγο αυτό έρχονται νέες 

μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων και ειδικά των γενόσημων καθώς 
θεωρείται από το υπουργείο Υγείας ότι ακόμη και σήμερα παρά τις 

μειώσεις, έχουν υψηλές τιμές. 

Απο την αλλή πλευρά είναι τα Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρμακοβιομηχανίας τα οποία διαμαρτύρονται εδώ και καιρό ότι τα 
φαρμακευτικά προϊόντα τους έχουν υποστεί τεράστια ζημειά . 

http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://www.life2day.gr/2012/09/27/%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
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Θεματολογία:  
Επίτευγμα ελπίδας: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεά 
καρδιάς από βρέφος μόλις 8 μηνών! 

Μέσο: 

http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2794 

 

 
Μόλις 8 μηνών ήταν το κοριτσάκι, που μέσα από το θάνατό του 
χάρισε ζωή, την περασμένη Τετάρτη. 

  
Το άτυχο βρέφος κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α. 

Παίδων «Η Αγία Σοφία». Οι γονείς του, μέσα στο βαθύ τους πένθος, 
αποφάσισαν, κατόπιν παρότρυνσης των ιατρών, να προχωρήσουν σε 

δωρεά οργάνων του παιδιού τους. 
  

Οι ιατροί της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», μετά τη 
διαπίστωση του θανάτου του βρέφους, επικοινώνησαν άμεσα με τον 

Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), για να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο μεταμόσχευσης από τόσο μικρό ηλικιακά δότη. Ο ΕΟΜ, σε 

συνεργασία με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και λαμβάνοντας 
υπόψη τη διεθνή εμπειρία, αναζητώντας ταυτόχρονα κατάλληλους μικρούς 

λήπτες σε όλη την Ευρώπη, ξεκίνησε τη διαδικασία της δωρεάς. 

  
Η μεγαλόψυχη απόφαση των γονιών του βρέφους για τη δωρεά οργάνων 

αποδείχθηκε σωτήρια για ένα άλλο κοριτσάκι, ηλικίας 17 μηνών, στο 
Μιλάνο της Ιταλίας, το οποίο χρειαζόταν επειγόντως μόσχευμα καρδιάς, 

για να μπορέσει να επιβιώσει. Για τα υπόλοιπα όργανα, δυστυχώς, δεν 
βρέθηκαν συμβατοί λήπτες. 

  
Η «γέφυρα ζωής» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία συντονίστηκε με 

επιτυχία από τον ΕΟΜ σε συνεργασία με τους ιατρούς της ΜΕΘ του 
νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και την ομάδα των χειρουργών που 

προσήλθε με ιδιωτική πτήση από το Μιλάνο. 
  

Οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις και ειδικότερα τα μοσχεύματα από βρέφη 
αποτελούν ειδική κατηγορία μεταμοσχεύσεων λόγω της σπανιότητας των 

τόσο μικρών μοσχευμάτων και των εξειδικευμένων χειρουργικών 

τεχνικών, που απαιτούν.  
  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη δωρεά καρδιάς στην Ελλάδα 
από τόσο μικρό ηλικιακά δότη. 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2794
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2794
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Θεματολογία:  
Σταμάτησαν την καρδιακή ανεπάρκεια σε ζώα 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3419 

 
Πηγή: tovima.gr 

Μελλοντικά ίσως φάρμακα που θα αναστέλλουν τη λειτουργία κάποιων 

microRNA θα μπορούν να προστατεύουν τον άνθρωπο από την καρδιακή 
ανεπάρκεια. 

Γερμανοί ερευνητές κατάφεραν να σώσουν ποντίκια από την καρδιακή 
ανεπάρκεια παρεμβαίνοντας σε δύο μόρια RNA τα οποία φαίνεται να 

παίζουν ρόλο - «κλειδί» στην ανάπτυξη υπερτροφίας της καρδιάς και στην 
ανεπάρκεια του οργάνου. Ελπίζεται ότι το εύρημα θα ανοίξει το δρόμο για 

νέες θεραπείες. 

Όταν η καρδιά υφίσταται στρες – για παράδειγμα εξαιτίας καρδιακού 
επεισοδίου ή υψηλής αρτηριακής πίεσης –  το αποτέλεσμα είναι συχνά η 

ανάπτυξη υπερτροφίας και τελικώς ανεπάρκειας.  

Ειδικοί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αννόβερου σε 

συνεργασία με συναδέλφους τους από το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τη 
Βιοφυσική Χημεία ανακάλυψαν ότι δύο μικροσκοπικά μόρια RNA παίζουν 

σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν μάλιστα έβαλαν «φρένο» 
στη δράση του ενός από τα δύο μόρια κατάφεραν να προστατεύσουν τα 

πειραματόζωα από την παθολογική ανάπτυξη των μυϊκών κυττάρων της 
καρδιάς που οδηγεί σε υπερτροφία του καρδιακού μυός και σε καρδιακή 

ανεπάρκεια.  

Ελπίζουν ότι τα ευρήματα αυτά θα ανοίξουν τον δρόμο για θεραπευτικές 

εφαρμογές ενάντια στην καρδιακή ανεπάρκεια των ανθρώπων.  

Τα δύο microRNA που είδαν οι επιστήμονες ότι παίζουν ρόλο στην 
ανάπτυξη των καρδιακών μυϊκών κυττάρων είναι τα miR-212 και miR-

132.  

Αρχικώς οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα συγκεκριμένα microRNA 

εμφανίζονταν συχνότερα στα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς ποντικών που 
υπέφεραν από υπερτροφία της καρδιάς.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3419
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3419
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Η καρδιά (δεξιά) ποντικού που διαθέτει μεγαλύτερες ποσότητες των 
microRNA 212 και 132 είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη φυσιολογικού 

ποντικού  (αριστερά) Πηγή: Kamal Chowdhury / Max Planck Institute for 
Biophysical Chemistry  

Στη συνέχεια προκειμένου να προσδιορίσουν τον ακριβή ρόλο των δύο 

microRNA, οι επιστήμονες δημιούργησαν γενετικώς τροποποιημένα 
ποντίκια τα οποία εμφάνιζαν έναν αφύσικα μεγάλο αριθμό των δύο μορίων 

στα καρδιομυοκύτταρά τους.  

 
«Τα τρωκτικά αυτά παρουσίασαν υπερτροφία της καρδιάς και έζησαν για 

τρεις ως έξι μήνες το πολύ, τη στιγμή που τα υπόλοιπα  υγιή τρωκτικά του 
είδους έζησαν για αρκετά έτη» εξήγησε ο δρ Καμάλ Τσοουντούρι, 

ερευνητής στο Τμήμα Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας στο Ινστιτούτο Μαξ 
Πλανκ για τη Βιοφυσική Χημεία και προσέθεσε ότι στο πλαίσιο του 

πειράματος η ερευνητική ομάδα «έσβησε τον διακόπτη» των δύο 
microRNA σε κάποια ποντίκια.  

 
«Τα ζώα αυτά είχαν ελαφρώς μικρότερη καρδιά από τα υπόλοιπα υγιή 

ποντίκια, ωστόσο δεν εμφάνισαν διαφορές στη διάρκεια ζωής τους».  

Η «υπεροχή» μάλιστα των ποντικιών στα οποία είχε σταματήσει η 

λειτουργία των δύο microRNA μέσω της παρέμβασης των επιστημόνων 
ήταν ότι όταν η καρδιά τους υπέστη στρες μέσω στένωσης της αορτής, 

δεν εμφάνισε υπερτροφία – κάτι που συνέβη στα υγιή ζώα.  

Οι ερευνητές επέτυχαν επίσης να προστατεύσουν φυσιολογικά ποντίκια 
από την υπερτροφία της καρδιάς. Όταν τους χορήγησαν μια ουσία η οποία 

αναστέλλει επιλεκτικά τη λειτουργία του microRNA-132, εκείνα δεν 
παρουσίασαν παθολογική ανάπτυξη του καρδιακού μυός ακόμη και όταν η 

καρδιά τους υπέστη στρες.  

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι για πρώτη φορά βρήκαμε μια μοριακή 

προσέγγιση για τη θεραπεία της παθολογικής ανάπτυξης του καρδιακού 
μυός και της καρδιακής ανεπάρκειας στα ποντίκια» σημείωσε ο δρ Τόμας 

Ταμ, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακών και Μεταφραστικών 
Θεραπευτικών Στρατηγικών στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερου.  

Ο ερευνητής συμπλήρωσε ότι «αυτού του είδους οι αναστολείς των 
microRNA, είτε μόνοι τους είτε σε συνδυασμό με συμβατικές θεραπείες 

μπορούν να αποτελέσουν μια υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση».  
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Θεματολογία:  
Καταστατικό Ε.Ε.Φα.Μ.  

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/katastatiko 

Άρθρο 1 

Ιδρύεται«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» (Ε.Ε.ΦΑ.Μ) 
Για τις διεθνείςσυναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μεταφράζεται ως 

«GREEKPHARMACEUTICAL MARKETING ASSOCIATION» (G.P.M.A) 
Η εταιρία έχει έδρατην περιοχή των Αθηνών και φέρει κυκλική σφραγίδα 

που αναγράφει τοντίτλο, την έδρα και το έτος ιδρύσεως της. 
 

Άρθρο 2 

Η Εταιρία επιδιώκει την εξυπηρέτηση αποκλειστικά επιστημονικών, μη 

κερδοσκοπικών, κοινωφελών σκοπών και συγκεκριμένα: 

Α) Τηνπροώθηση και ανάπτυξη του κλάδου διακίνησης και 

κυκλοφορίαςφαρμακευτικών προιόντων ανθρώπινης 
χρήσεως(φαρμακευτικό μάρκετινγκ) μεαυστηρά επιστημονικά κριτήρια, 

για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. 
 

Β)Τη μελέτη, καταγραφή και προώθηση λύσεων σε ζητήματα που 

απασχολούν τοχώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ με γνώμονα την 
παροχή υπηρεσιώνποιότητας και την προάσπιση της υγείας των 

καταναλωτών. 
 

Γ) Την εκπόνηση και θέσπιση βασικών κανόνων 
(επαγγελματικής)συμπεριφοράς και δεοντολογίας στο χώρο του 

φαρμακευτικού μάρκετιγκ. 
 

Δ) Τη συμβουλευτική συμβολή σε θέματα φαρμακευτικού μάρκετιγκ και 
την αποτελεσματική παρέμβαση ενώπιον των εποπτευουσών διοικητικών 

αρχών για την επίτευξη του ποιοτικά αρτιότερου και επιστημονικά 
ενδεδειγμένου τρόπου διακίνησης και κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 

προϊόντων στην αγορά. 
 

Ε) Τη συνεργασία με το χώρο της βιομηχανίας φαρμάκου για τη βελτίωση 

των όρων του φαρμακευτικού μάρκετινγκ. 
 

Στ) Την προώθηση της ελληνικής εμπειρίας στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ 

http://www.eefam.gr/katastatiko
http://www.eefam.gr/katastatiko
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σεκοινοτικό, ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με 
τιςαντίστοιχες ενώσεις της αλλοδαπής. 

 

Άρθρο 3  

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 2 η Εταιρία χρησιμοποιεί 

κάθε πρόσφορο μέσο και αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα και 
ιδιαίτερα :  

Α) Οργανώνει και λειτουργεί τμήματα μελετών, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, 
και εξειδίκευσης των μελών της. 

 
Β)Διοργανώνει συνέδρια και συμμετέχει σε εκδηλώσεις που άπτονται των 

σκοπών της σε εθνικό, ευρωπαικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 

 
Γ)Προβαίνει σε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την προβολή των 

σκοπών της και χρησιμοποιεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα 
σχετικά με αυτόν μηχανικά και τεχνικά μέσα. 

 
Δ) Συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή 

διοικητικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής με συναφείς δραστηριότητες. 
 

Ε) Εκπονεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους 
σκοπούς της Εταιρίας. 

 

Άρθρο 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Για την πληρέστερη και εντονότερη δράση σε πανελλήνια κλίμακα 

και προκειμένου να επιτελεσθούν οι στόχοι της Εταιρίας είναι 
δυνατόν, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, και μόνον όταν υπάρχει 
αντίστοιχο αίτημα από τουλάχιστον 15τακτικά δικαιούμενα σε ψήφο 

μέλη, να ιδρύονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους 
στόχους της Εταιρίας. 

2. Τα περιφερειακά τμήματα προκειμένου να ιδρυθούν και να 
λειτουργήσουν πρέπει να αποτελούνται από15 τουλάχιστον μέλη, τα 

οποία διαμένουν ή εργάζονται στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα ή, εν 
πάσει περιπτώσει, στην περιφέρεια που καλύπτει αυτό. Τα τμήματα 

αυτά διοικούνται από τριμελή επιτροπή την οποία εκλέγει η Γενική 

Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης τα ειδικότερα καθήκοντά της. 
3. Ο σκοπός των περιφερειακών τμημάτων είναι ο ίδιος με της 

Εταιρίας, όπως ήδη έχει εκφραστεί στο άρθρο 2.Γιατα συγκεκριμένα 
έργα των περιφερειακών τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών 
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της Εταιρίας, απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
παρέχεται μαζί με κάθε δυνατή ενίσχυση όταν υπάρχει κατάλληλη 

τεκμηρίωση. 

 

Άρθρο 5  

ΜΕΛΗ 

1. Μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

ασχολούνται επαγγελματικά με το φαρμακευτικό μάρκετινγκ στον 
ελληνικό χώρο, με δραστηριότητα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες 

χώρες, ενδιαφέρονται δε επιστημονικά και κοινωνικά για την ορθή 
διακίνηση και κυκλοφορία των φαρμακευτικών προιόντων 

ανθρωπίνης χρήσεως. Οι θέσεις εργασίας που είναι δυνατόν να 
καλύπτουν τα υποψήφια μέλη είναι όλες οι θέσεις στελεχών του 

τμήματος μάρκετινγκ / πωλήσεων μέχρι και του γενικού διευθυντή 
σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις 

φαρμακευτικών καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και 
εταιρίες υπηρεσιών αμιγούς φαρμακευτικού μάρκετινγκ. 

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα. 

2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτείται 
τίτλος μεταλυκειακών σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου και 

απασχόληση σε θέσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 επί 
ένα έτος τουλάχιστον ή άλλως τριετής τουλάχιστον συνεχής 

απασχόληση στις θέσεις αυτές. Η εγγραφή τακτικού μέλους 
εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται 

με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από πρόταση δύο (2) τακτικών μελών 
της Εταιρίας και σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία αποφασίζει πλέον οριστικά για 
την εγγραφή. 

3. Ο ενδιαφερόμενος που πληρεί τις προυποθέσεις των παραγράφων 1 
και 2, αλλά δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στο χώρο του 

φαρμακευτικού μάρκετινγκ, μπορεί μετά από αίτηση του να γίνει 

δεκτός ως δόκιμο μέλος 
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εκλέγονται επίτιμα μέλη 
του Σωματείου πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει αποδεδειγμένα 

εξαιρετικές υπηρεσίες για τη σωστή προώθηση του φαρμακευτικού 
μάρκετινγκ και γενικότερα την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.  
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Άρθρο 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

1. Τατακτικά και δόκιμα μέλη υποχρεούνται να συμβάλουν στην 
εκπλήρωση τωνσκοπών της Εταιρίας αναλόγως με τις δυνατότητες 
τους, να συμμετέχουνστις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, 

να καταβάλουν ανελλιπώςτις συνδρομές τους σύμφωνα με το άρθρο 
8 και να συμμορφώνονται προς τιςδιατάξεις του Καταστατικού και 

τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καιτου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας. 
2. Τακτικά μέλη τα οποίαέχουν εκπληρώσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους προς την Εταιρίαπαρίστανται στις Γενικές 
Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, λαμβάνουν τολόγο, υποβάλλουν 

προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχοκαι έχουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν μετά από εξάμηνο και του εκλέγεσθαιστη 

διοίκηση μετά από παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους. 
3. Ταδόκιμα και τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, 

εκλέγεινκαι εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν σε όλες 
τιςδραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

Άρθρο 7  

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ με 
την αποχώρηση, τη διαγραφή, το θάνατο, ή την απομάκρυνση του 

από τον(επαγγελματικό) χώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ. 
2. Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα να αποχωρήσει από την Εταιρία 

μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της 

συνδρομής του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η 

δήλωση περί αποχωρήσεως. 
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται από την 

Εταιρία μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους μέλη, τα οποία 
καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών. Το 

διαγραφέν μέλος, το οποίο θα καταβάλλει τις καθυστερημένες 
εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται 

αυτοδίκαια στην Εταιρία μετά από αίτησή του. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δικαιούται να διαγράφει από 
την Εταιρία κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις 

του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει ηθικά 

ή υλικά τα συμφέροντα της Εταιρίας ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα 
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του κοινού ποινικού δικαίου. Η απόφαση διαγραφής ισχύει από τη 
γνωστοποίησή της στο μέλος. Εάν το παράπτωμα του μέλους είναι 

μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει 
σε αυτό απλώς πειθαρχική ποινή.. 

5. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής 
κατά την παράγραφο4 μπορεί να ασκηθεί εγγράφως ένσταση στη 

Γενική Συνέλευση. Η ένσταση που εγείρεται μόνο από τον 
ενδιαφερόμενο επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης 
διαγραφής, κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από 
την έγκαιρη υποβολή της ένστασης να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή. 

 

Άρθρο 8  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

1. Κατά την εγγραφή τακτικού ή δόκιμου μέλους στην Εταιρία 
καταβάλλεται εισφορά εγγραφής. Όλα ανεξαιρέτως τα τακτικά ή 

δόκιμα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή. 
Τέλος, για τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων ή την άρση 

οικονομικών δυσχερειών της Εταιρίας είναι δυνατόν να επιβάλεται 
στα μέλη συμπληρωματική εισφορά 

2. Το ύψος και ο χρόνος καταβολής των συνδρομών και εισφορών της 
παραγράφου 1 ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσονται από τη υποχρέωση καταβολής 
εισφορών και συνδρομών 

 

Άρθρο 9 

ΠΟΡΟΙ 

Στους τακτικούς πόρους της Εταιρίας περιλαμβάνονται:  

Α) Οι εισφορές και συνδρομές του άρθρου 8 παρ.1. 
 

Β) Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τις δραστηριότητες της Εταιρίας 
σύμφωνα με τους σκοπούς της. 

 
Γ)Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς 

οργανισμούς, Ευρωπαική Ένωση κλπ. και γενικά οποιοδήποτε έσοδο 
προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση 

και προώθηση των στόχων και γενικότερα του έργου της Εταιρίας. 
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Δ) Οι πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοσίες προς την Εταιρία. 

 

Άρθρο 10 

ΟΡΓΑΝΑ 

Όργανα της Εταιρίας είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό 

Συμβούλιο,γ) η Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εταιρία διατηρεί ειδικές επιτροπές 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των σκοπών της. 

Άρθρο 11 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει 

τακτικά μέλη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει 
για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν 

Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο 
και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Εταιρίας. 

 
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α. να κρίνει τον 

απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β. να εκλέγει 
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, γ. να αποφασίζει για την 

έγκριση του προυπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για 
την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ. να αποφασίζει για 

τη διάλυση της Εταιρίας και ε. να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
τακτικώς μεν μια φορά μέσα στους τρείς πρώτους μήνες κάθε 

ημερολογιακού έτους, εκτάκτως δε όταν το αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5)τουλάχιστον των 

ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση του προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, στη νοποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσασε ένα μήνα το βραδύτερο 

από την υποβολή της αιτήσεως. 
3. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται 

αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα τακτικά μέλη 
τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση όταν 

πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση ή μια εβδομάδα πριν από τη 

συνεδρίαση όταν η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εκτάκτως. Οι 
προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγράφουν τον τόπο και 
χρόνο της συνεδριάσεως και την ημερήσια διάταξη αυτής. Τα θέματα 
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της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβουλιο. Ως 
προς το καλούμενο μέλος η πρόσκληση θεωρείται ότι παραλήφθηκε, 

εφόσον απευθύνεται στην τελευταία διεύθυνση που το μέλος έχει 
γνωρίσει εγγράφως στην Εταιρία. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή 

έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που 
δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής. 

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως 
για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ένα 

τρίτο (1/3)τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, τα οποία 
έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Αν δεν υπάρξει 

απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την 
αντίστοιχη μέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας οπότε 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ασαδήποτε και αν είναι τα 

παρόντα μέλη. Σχετική υπόμνηση της διαδικασίας αυτής υπάρχει 
πάντοτε στις προσκλήσεις που διατίθενται στα μέλη κατά την παρ.3. 

Μέλος του Σωματείου που κωλύεται να παραστεί στη Γενική 
Συνέλευση δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος. Στις 

Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη της Εταιρίας. 

5. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει το Προεδρείο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας πάντως των μελών του 

Προεδρείου και των νομίμων αναπληρωτών του, η Γενική 
Συνέλευση εκλέγει τριμελή προεδρεύουσα επιτροπή. Το ίδιο 

συμβαίνει και στις περιπτώσεις των αρχαιρεσιών. 
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός 

από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητώς άλλη πλειοψηφία, δι-
ανατάσεως της χειρός. Μυστική ψηφοφορία επιτρέπεται μόνον αν 

ζητηθεί τέτοια από το 1/3 των παρόντων μελών και λάβει σχετική 

απόφαση η Γενική Συνέλευση. 
 

Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής αρκεί σχετική πλειοψηφία. Για την 

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 
ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειψηφία 

των 2/3 των ψηφισάντων μελών. Για τη διάλυση της Εταιρίας 
απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία των 4/5 

των ταμειακώς εντάξει μελών. 
7. Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα 

οποία υπογράφονται από τους προεδρεύοντες κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

8. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, 
διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση 

του απολογισμού του διαρρεύσαντος και του προυπολογισμού του 

ερχόμενου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσεως της 
Εταιρίας καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιλήφθησαν 

στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια 
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Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται ανά διετία η εκλογή των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

9. Κάθε μέλος της Εταιρίας, το οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα 
για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει 

έγγραφη δήλωση πέντε(5)τουλάχιστον μέρες πριν από την 
ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ευθύς μετά τη 

λήξη της προθεσμίας και εγκρίνει και ανακυρύσσει τους 
υποψηφίους, αφού εξετάσει εάν αυτοί έχουν το κατά το άρθρο 6 

παράγραφος 2 του παρόντος δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ο πίνακας 
υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας. Αν δεν 

υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες 
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και 

των αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται 

αυτοπροσώπως ή από άλλα μέλη απευθείας κατά τη Γενική 
Συνέλευση . 

10. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων 

ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που 
ορίζεται μεταξύ των μελών της Εταιρίας με απλή υπόδειξη της 

Γενικής Συνελεύσεως και σε περίπτωση διαφωνίας, με ψηφοφορία. 
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με 

αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει επτά (7) για το Διοικητικό 
Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα 

ονόματα αυτών σταυρό προτιμήσεως. Εκλέγονται κατά σειρά οι 
σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δεισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται 
από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 12 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Η Εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται 
από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων 

ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι εκ των υποψηφίων 

τακτικών μελών της Εταιρίας, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες 
ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη 

κατά σειρά επιτυχίας. 
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και 

παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέας Διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι 
πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι 

δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη 
διενέργεια των εκλογών. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημέρα των εκλογών από το πρώτο κατά σειρά μέλος 
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που πλειοψήφησε και σε περίπτωση ισοψηφίας από το μεγαλύτερο 
σε ηλικία, που ασκεί χρέη προσωρινού Προέδρου, εκλέγει, σε 

μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια τα μέλη του Προεδρείου, το 
οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό 

Γραμματέα και τον Ταμία. 
4. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά 
επιτυχίας. Ως παραίτηση είναι δυνατόν να θεωρηθεί και η 

αδικαιολόγητη απουσία μέλους σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το μήνα, 
έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τα 

τέσσερα μέλη αυτού εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Συμβούλιο μέσασε επτά(7) 
ημέρες. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 

τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. 
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν 
μέρος σε αυτές. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει το πρακτικό, αν και παρέστη στη 
συνεδρίαση, αναγράφεται συγκεκριμένα ο λόγος της άρνησής του. 

 

Άρθρο 13  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται την 
περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, 

ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός 
από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητες η Γενική Συνέλευση είτε 

από το Νόμο είτε από το Καταστατικό. 

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει 
το προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως τις 

αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. Καταρτίζει τον κανονισμό 
εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας. Προσδιορίζει γενικά τις 

δαπάνες. Συντάσσει τον ετήσιο προυπολογισμό, ισολογισμό και 
απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. 

Αποφασίζει για την εγγραφή ή τη διαγραφή μελών. Επιβάλλει 
αιτιολογημένα πειθαρχικές ποινές. Καθορίζει τον τρόπο 

εκπροσώπησης της Εταιρίας στα διάφορα συνέδρια και τους όρους 
συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα. Προβαίνει στη σύσταση 
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επιτροπών που υποβοηθούν το έργο του ή άλλων συλλογικών 
οργάνων (ομάδων εργασίας κλπ)από μέλη αυτού ή μέλη της 

Εταιρίας ή και από τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον 
τρόπο λειτουργίας τους. 

3.  Ειδικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τη Γενική 
Συνέλευση εντέλλεται να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση «Κώδικα Δεοντολογίας Φαρμακευτικού 
Μάρκετινγκ». Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική 

Συνέλευση την αναθεώρηση του υφιστάμενου «Κώδικα 
Δεοντολογίας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ», οπότε κρίνει ότι τούτο 

επιβάλλεται. 
4. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει 

την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή 
περισσότερα μέλη του. 

5. Πρόεδρος 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία 

δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή 
νομικών, ενώπιον της Διοικήσεως, των Δικαστηρίων και άλλης 

αρχής. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις του και συντονίζει τις εργασίες του. Προεδρεύει των 

Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εκείνων οι οποίες αφορούν 
αρχαιρεσίες. Υπογράφει από κοινού με το Γενικό Γραμματέα τα 

πρακτικάτης Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τις 
εντολές εισπράξεως χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. 

Δύναται να παρίστανται σε όλες τις Επιτροπές, Τμήματα, Ομάδες 
κλπ. της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός, ο Γενικός 

Γραμματέας. Προεδρεύων αντ αυτού έχει τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, όπως και ο Πρόεδρος. 

6. Γενικός Γρααμματέας. 
Ο Γενικός Γραμματέας προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της 

Γενικής Συνέλευσης, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει 

τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, το αρχείο, το πρωτόκολλο 

των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των 
μελών. Φυλάει τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο τις προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων αυτής, τα εντάλματα πληρωμής και τα εξερχόμενα 

έγγραφα και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. 
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. 

7. Ταμίας 

Ο Ταμίας εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό διαχειριζόμενος το 
ταμείο της Εταιρίας, έχει δε την ευθύνη όλων των 

χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Εταιρίας. Εισπράττει χρήματα 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές 
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αποδείξεις εισπράξεως. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα ή 
εντολές που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το Γενικό 

Γραμματέα ή τους κατά το Καταστατικό νόμιμους αναπληρωτές 
τους. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες και 

πάντως ανώτερη των 400.000 δρχ. ενεργεί μόνο μετά από ειδική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων της 

Εταιρίας, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, 
οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε 

αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα χρήματα 
αυτά μπορεί να αναλαμβάνει μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αρκούσης της υπογραφής του Προέδρου και του Γεν. 

Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που 
έχουν σχέση με το ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και 

εξόδων μια φορά το μήνα και, εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο τέλος κάθε 

διαχειριστικού έτους λογοδοτεί εγγράφως ενώπιον της Ελεγκτικής 
Επτροπής σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου. Καταρτίζει και 

εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προυπολογισμότου 
επόμενου και τον απολογισμό του τρέχοντος έτους, που 

υποβάλλονται στην ετήσια Τακτική Συνέλευση. Επίσης,υποχρεούται 
να παρουσιάζει στην Ελέγκ. Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα 

δικαιολογητικά της διαχειρίσεως του οποτεδήποτε του ζητηθούν. 
 

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθούν 

ορισμένες αρμοδιότητες του Ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο της 
Εταιρίας. 

 

Άρθρο 14  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η εποπτεία της δράσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν 

και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά 
μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες, κατά 

σειρά επιτυχίας. Η Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις 

ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητα αυτών, και 
συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει αντίστοιχη υποχρέωση, να δώσει κάθε 
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απαραίτητο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που κρίνεισκόπιμο, χρήσιμο 
ή απαραίτητο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου. 

 

Άρθρο 15 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα έσοδα και έξοδα της Εταιρίας προσδιορίζονται ανά οικονομικό έτος με 

τον προυπολογισμό. Ο προυπολογισμός εκπονείται απολύτως 
ισοσκελισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την έγκρισή του από 

την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους υποβάλλεται προς 
έγκριση στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Τα έτη διαχείρισης της Εταιρίας 

αντιστοιχούν στα ημερολογιακά έτη  

Άρθρο 16 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας είτε με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης κατά το άρθρο 11 παρ.6 είτε για άλλους λόγους, εφόσον δεν 

αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, εκκαθαριστές ορίζονται από 
κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά 

την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι 
τρίτων, η εναπομένουσα περιουσία της περιέρχεται στο Κέντρο 

Αποκατάστασης Τοξικομανών «ΙΘΑΚΗ» 

Άρθρο 17 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να 

γίνει το βραδύτερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως 
της Εταιρίας, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτελεί εννεαμελές 

προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτήσουν με απόφασή 
τους οι ιδρυτές. 

Άρθρο 18  

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με βάση τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 18 άρθρα, ψηφίστηκε 

ομόφωνα την 24η Οκτωβρίου 1990 από τα Ιδρυτικά Μέλη, τα οποία και 
υπογράφουν και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17ης 

Μαρτίου 1997. 
 

 
Αθήνα, 27 Μαρτίου 1997 
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O Πρόεδρος του Δ.Σ 

Φ. Σακελλαρίδης 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Α. Αδάμος 

Δείτε και άλλες πληροφορίες για το έργο της ΕΕΦΑΜ 
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