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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 

Πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίµου συνάντηση µεταξύ των Υπουργών Υγείας, κ. Κίττα, Εργασίας κ. 
Ρουπακιώτη, του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη και των Προέδρων των Φαρµακευτικών Συλλόγων κ.κ. 
Αµπατζόγλου, Λουράντο και Βουδούρη.  

Κατά τη συνάντηση κρατήθηκαν πρακτικά και έκανε τηλεφωνική παρέµβαση ο πρωθυπουργός κ. Πικραµµένος. 
Παρουσιάστηκε εκ µέρους της Κυβέρνησης το εξής πρόγραµµα αποπληρωµής των τρεχουσών οφειλών του 

ΕΟΠΥΥ:  

• Για τα χρέη συνταγών µηνός Μαρτίου, που έπρεπε να έχουν πληρωθεί µέχρι τις 16/5/12 (270 περίπου 

εκατοµµύρια), θα δοθούν 75 εκατοµµύρια την Παρασκευή 25/5/12 και 120 εκατοµµύρια στις 31/5/12. Τα 

υπόλοιπα που αφορούν τις συνταγές Μαρτίου, θα δοθούν στις 13/6/12 µαζί µε το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών 

που αφορούν συνταγές του Απριλίου 2012 (220 περίπου εκατοµµύρια) και το σύνολο θα φτάσει περίπου το 

ποσό των 240 εκατοµµυρίων Ευρώ.  

• Για τα προηγούµενα χρέη του 2011 του ΟΠΑ∆, του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΤΥ∆ΚΥ, καθώς και για τα χρέη του 2012 από 

τα ταµεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, δηλώθηκε εκ µέρους της κυβέρνησης ότι θα γίνει προσπάθεια 

κάποιας ρύθµισης, χωρίς όµως να µπορεί να κατοχυρωθεί νοµικά αυτή η ρύθµιση, αφού αυτή µπορεί να 

γίνει µόνο σε στενό ∆ηµόσιο Τοµέα.  

 

Όµως, το ερώτηµα παραµένει και είναι το εξής: εάν δεν µπορεί να γίνει ρύθµιση µεταξύ φαρµακείων και 

δηµοσίου, επειδή υπάρχει νοµικό κώλυµα, πως έγινε η ρύθµιση µεταξύ του rebate της βιοµηχανίας µε τα χρέη των 

νοσοκοµείων προς αυτήν από τους τέως Υπουργούς κ.κ. Λοβέρδο και Σαχινίδη; Ήταν χαριστική ρύθµιση υπέρ των 

βιοµηχάνων;  Επίσης, εάν πράγµατι µας εξοφλούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ, για να καλύψουµε σήµερα 

τις ακάλυπτες επιταγές µας, µε ποιο τρόπο θα πληρώσουµε τους φόρους, τα χαράτσια, τις έκτακτες εισφορές, όταν τα 

χρωστούµενα από το δηµόσιο παραµένουν απλήρωτα;   

 

Αναµένονται ουσιαστικές ενέργειες και πράξεις εκ µέρους των υπευθύνων. 

Μέχρι να αποφασιστεί διαφοροποίηση των κινήσεων µας απέναντι στο τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουµε, συνεχίζουµε την κινητοποίηση µας.  

Μετά τιµής, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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