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Το θέμα των χρεών των ταμείων είναι μείζον και αποτέλεσε βασικό σημείο της πρόσφατης
κινητοποίησης.

Επειδή δεχόμαστε ερωτήματα σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλομένων των ταμείων
που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ  σας ενημερώνουμε τα εξής:
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Τον Φεβρουάριο 2012 πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση με την προειδοποίηση αναστολής
εκτέλεσης συνταγών αν δεν λυνόταν το θέμα των συσσωρευθέντων χρεών του 2011 για τον
ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ. 
Ως καρπός εκείνης της  παρέμβασής μας, ψηφίστηκε ο Ν. 4038/12 άρθρο 34, το οποίο σας
επισυνάπτουμε.

Η  συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Εργασίας  περιλαμβάνει την αποπληρωμή σε δύο δόσεις.

1. 48 εκατ. ως α΄ δόση (τα  οποία ήδη έπρεπε  να έχουν πληρωθεί). 
Αυτή τη στιγμή μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις οι περισσότερες από τις αρμόδιες ΥΠΑΔ 
έχουν  αποστείλει τα τιμολόγια και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις στον ΕΟΠΥΥ και αυτά
επεξεργάζονται.  
Καλούμε όλους τους Συλλόγους να ελέγξουν τις κατά τόπους ΥΠΑΔ αν  έχουν αποστείλει
τα  στοιχεία στον  ΕΟΠΥΥ. 
Επιπλέον, πρέπει να υπογραφεί από τους φαρμακοποιούς η προβλεπόμενη από τον Νόμο
Υπεύθυνη Δήλωση. 
(Δείτε τη δήλωση που σας  έχουμε αποστείλει. Αν χρειαστεί προσθήκη να την κάνετε).
Μόλις ολοκληρωθούν αυτά, θα πληρωθούν τα χρήματα στους φαρμακοποιούς.

2. Όλα τα υπόλοιπα οφειλόμενα είχαν εξαρτηθεί από την εκταμίευση των 130 δισ. της νέας
δανειακής σύμβασης και του PSI. 
Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, η πρώτη ροή χρημάτων προς  το 
Ελληνικό Δημόσιο αρχίζει την Παρασκευή 16/3 και αμέσως θα ζητήσουμε από το Υπ. 
Οικονομικών να αποστείλει τα υπόλοιπα οφειλόμενα (για ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ) στον ΕΟΠΥΥ.

3. Για τη Δ.Ε.Η. πιέζουμε το Υπουργείο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. 
Για όσο διάστημα η ΔΕΗ και τα άλλα ταμεία οφείλουν πάνω από 4 μήνες, έχουμε ζητήσει
από τους Συλλόγους αναστολή πίστωσης.

4. Παράλληλα, με βάση απόφαση της Γ.Σ. του ΠΦΣ έχουμε δώσει εντολή σε Νομικό
Γραφείο, για την καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της καθυστέρησης πληρωμών
(ως βασικό μέσο πίεσης της Κυβέρνησης).
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Εδώ θα χρειαστούμε αναλυτικά στοιχεία από τους Συλλόγους για τα ταμεία που οφείλουν
και  για πόσους μήνες.

Θα σας κρατάμε διαρκώς  ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρχείο 1:  ΦΕΚ 14 2 2 2012 ΝΟΜΟΣ 4038 ΑΡΘΡΟ 34 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΑΔ ΑΠΟ
ΕΟΠΥΥ.pdf

Αρχείο 2:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.doc

Αρχείο 3:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.doc
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