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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΟ.Π.Υ.Υ.

Μεγάλη δημοσιότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό πήρε η πρωτοβουλία του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου να δημοσιοποιήσει όχι μόνον το πρόβλημα των χρεών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους φαρμακοποιούς αλλά και την ανάγκη εξασφάλισης σταθερής
χρηματοδότησης του Οργανισμού
.

Για πρώτη φορά ένα συνδικαλιστικό όργανο , προσκάλεσε σε ανοικτό διάλογο και ζήτησε να
τοποθετηθούν για το πρόβλημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελληνικής
Βουλής με επιστολές που εστάλησαν στους πολιτικούς αρχηγούς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στον διάλογο που προκάλεσε ο Π.Φ.Σ. , που συνεχίζει τις επαφές
με όλα τα κόμματα και την κυβέρνηση τόσο για την αποπληρωμή των χρεών όσο και για την
διασφάλιση της χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλα σχεδόν τα κόμματα της Βουλής
έστειλαν εκπροσώπους τους όπως θα διαβάσετε και στο ρεπορτάζ πιο κάτω. Από το πάνελ
έλειψε το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν απέστειλε κανέναν εκπρόσωπο του .

Με αφορμή τις θέσεις των κομμάτων η Νέα Δημοκρατία μέσω του πρώην Υφυπουργού
Υγείας κ. Δημ. Βαρτζόπουλου έκανε την εξής δήλωση :

«Η ουσιαστική στάση πληρωμών του Δημοσίου έχει προκαλέσει την κατάρρευση και του
υγειονομικού τομέα. Εξαιτίας βέβαια και των ουσιαστικών λαθών του ΠΑΣΟΚ, οι
φαρμακοποιοί δεν μπορούν πλέον να εκτελέσουν τις συνταγές των ασφαλισμένων, οι
συμβεβλημένοι γιατροί και εργαστήρια -απλήρωτοι για πάνω από ένα χρόνο- δεν μπορούν
να προσφέρουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες, τα νοσοκομεία να πληρώσουν τους προμηθευτές
τους και αυτοί με τη σειρά τους δεν παραδίδουν υλικά και φάρμακα.

Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, τι μπορεί να συμβεί αν διακοπεί η χρηματοδότηση της
χώρας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταστήσει την πληρωμή του εσωτερικού χρέους βασικό
άξονα της πολιτικής της. Προτεραιότητα βέβαια θα δοθεί λόγω της σημασίας του στον
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υγειονομικό τομέα. Δέσμευσή μας είναι και ο συμψηφισμός όλων των υποχρεώσεων
φυσικών προσώπων και εταιρειών προς το κράτος με τα χρέη του κράτους προς αυτούς».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε η εξής ανακοίνωση :

ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Τα προβλήματα στο χώρο του δημόσιου συστήματος υγείας παίρνουν τη μορφή
χιονοστιβάδας με τις σοβαρές ελλείψεις που παρουσιάζονται καθημερινά.

Για πολλοστή φορά, τα τελευταία δύο χρόνια, χιλιάδες συμπολίτες μας αδυνατούν να
έχουν πρόσβαση στην αναγκαία φαρμακευτική θεραπεία.

Η οικονομική κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ υποχρεώνει εκατομμύρια ασφαλισμένους να
πληρώνουν από την τσέπη τους και οδηγεί σε οικονομική ασφυξία φαρμακοποιούς και
γιατρούς. Την ίδια ώρα τα κερδοσκοπικά συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου οργιάζουν
δημιουργώντας επικίνδυνες ελλείψεις σε απαραίτητα φάρμακα.

Η υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, η οικονομική κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, η
απουσία εθνικής φαρμακοβιομηχανίας και φαρμακαποθήκης, οι εξωφρενικές
υπερτιμολογήσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων από τις μεγάλες πολυεθνικές και οι
παράλληλες ανεξέλεγκτες εξαγωγές φαρμάκων είναι προβλήματα που, αν δεν
αντιμετωπιστούν, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική φαρμάκου.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Πάνος Καμμένος, έκανε την εξής
δήλωση - προειδοποίηση για τη δραματική κατάσταση με τα φάρμακα

«Το μνημόνιο θυσίασε το κοινωνικό κράτος. Η αγορά στέρεψε από φάρμακα. Οι
φαρμακοποιοί δεν αντέχουν να δανείζουν το κράτος. Τα νοσοκομεία δεν προμηθεύονται
ακριβά φάρμακα διότι έχασαν τα αποθεματικά τους στο κούρεμα. Σ’ όλα αυτά ο μεγάλος
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χαμένος είναι ο Έλληνας ασθενής και ιδίως ο υπερήλικας συνταξιούχος.

Προειδοποιώ:

Τα 2.880.000.000 της φαρμακευτικής δαπάνης του μνημονίου φθάνουν έως τον Αύγουστο».

Εξάλλου ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλης έκανε την εξής δήλωση :

«Η κατάσταση των φαρμακείων είναι τραγική οδηγούνται στην κυριολεξία στο λουκέτο
πάρα πολλά φαρμακεία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους τους φαρμακοποιούς , για
τις οικογένειες τους αλλά και για τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι των τρίτων. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ ο ασφαλιστικός φορέας που εκφράζει 9 και πλέον
εκατομμύρια του ελληνικού λαού σχεδιάστηκε και οργανώθηκε με απαράδεκτο
ερασιτεχνισμό, χωρίς την αναγκαία και προβλεπόμενη χρηματοδότηση αυτό έχει άμεση
αντανάκλαση στην ελληνική κοινωνία, έχει άμεση αντανάκλαση στα 10 εκατομμύρια των
ελλήνων πολιτών που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ , που σήμερα ταλαιπωρούνται , δεν
μπορούν να εξυπηρετηθούν, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμη και το φάρμακό τους.

Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν λύσεις και ρεαλιστικές. Μπορεί να γίνει και ο συμψηφισμός
των απαιτήσεων που έχουν τα φαρμακεία από το ελληνικό δημόσιο, από τον ΕΟΠΥΥ με
εκείνα τα οποία οφείλουν στη εφορία να υπάρξει ένας συμψηφισμός και βεβαίως να υπάρξει
η χρηματοδότηση εκείνη που τουλάχιστον θα ανακουφίσει τα πράγματα με το δεδομένο ότι
οι φαρμακοβιομηχανίες κρατάνε μια σκληρή, ανελαστική στάση και θέλουν χρήματα αμέσως
για να δώσουν φάρμακα στα φαρμακεία.

Η ΔΗΜΑΡ συμπαρίσταται στον έλληνα φαρμακοποιό και η συμπαράσταση αυτή είναι και
συμπαράσταση προς στα 10 εκατομμύρια των ελλήνων ασφαλισμένων που σήμερα δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν και δεν θα εξασφαλίζουν και το άμεσο μέλλον τα φάρμακά τους
γιατί δεν θα έχουν να καταβάλουν εκείνα τα οποία χρειάζονται για να αποκτήσουν την
αναγκαία φαρμακευτική τους αγωγή.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Προτάσεις για την βιωσιμότητα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρουσίασε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος σε εκδήλωση – ανοικτό διάλογο με τα πολιτικά κόμματα με θέμα « Ώρα μηδέν για
το κοινωνικό κράτος – Τα Ασφαλιστικά Ταμεία μετά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θ. Αμπατζόγλου τόνισε πως δεν
μπορεί να υπάρξει φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη χωρίς σταθερή και αξιόπιστη
χρηματοδότηση του Ε.ΟΠ.Υ.Υ.  «Το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος ευρωπαϊκό 
ασφαλιστικό ταμείο, καταρρέει» , είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αμπατζόγλου πρότεινε για την χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την διέξοδο από την
σημερινή κρίση  τα εξής :

1.        Να επανέλθει η κρατική επιχορήγηση στο 0,6 % του Α.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 19
του ν. 3918/2011

2.        Να δοθούν στον ΕΟΠΥΥ τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που τώρα είναι στα
χέρια του ΤΥΔΚΥ και του ΤΑΥΤΕΚΩ ενώ ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ. Τα ομόλογα αυτά ξεπερνούν
σε αξία τα 400 εκατ. ευρώ και μπορούν να δώσουν ρευστότητα στον ΕΟΠΥΥ.

3.        Να διαχωριστεί απευθείας από τις τράπεζες η καταβολή των εισφορών ασθένειας
και να καταβάλλονται απευθείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι μέσω ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Δέκα εκατομμύρια ασφαλισμένοι δεν έχουν πλέον περίθαλψη. Τα φαρμακεία που μέσω της
πολύμηνης πίστωσης διευκόλυναν  την κατάσταση, αδυνατούν πλέον να συνεχίσουν να
λειτουργούν και επιπλέον σημαντικά σκευάσματα λείπουν από την αγορά.

Η χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι μονόδρομος. Όμως χρειάζεται ρεαλιστική και άμεση
αντιμετώπιση και όχι περικοπές  που αποφασίζονται εν κρυπτώ όπως η μείωση από το
0,6% στο 0,4% του ΑΕΠ, της κρατικής επιχορήγησης.
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Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει το φαρμακείο στο οποίο καταφεύγει ο ασφαλισμένος
ασθενής, ο ηλικιωμένος .  Η πολιτεία πρέπει να φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις της.

«Ένας λαός δέκα εκατομμυρίων- ένας οργανισμός υγείας- ένα άδειο ταμείο. Αυτή είναι η
σημερινή κατάσταση» κατέληξε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ.

Στην συζήτηση τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι της Ν.Δ. κ. Δημ. Βαρτζόπουλος, από τον
ΣΥΡΙΖΑ οι κ.κ. Γιάννης Μπασκόζος και  Δημ. Ζέπος, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ κ.
Παναγιώτης Μελάς ,από την ΔΗΜ.ΑΡ ο κ. Χρ.Μιχαηλίδης, από το ΚΚΕ η κυρία Λέτα
Μεθωνιού , από την Κοινωνική Συμφωνία ο κ. Θεόδ. Αγγελόπουλος. Όλοι οι εκπρόσωποι των
κομμάτων μίλησαν για το πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ και τοποθετήθηκαν θετικά για την μέχρι
τώρα στάση του φαρμακευτικού κλάδου.

Επίσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Γιώργος Πατούλης.

Επιγραμματικά οι θέσεις των κομμάτων αναφέρονται στο ρεπορτάζ του  ΙΑΤRΟΝΕΤ

Εξάλλου σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Π.Φ.Σ με τον πρόεδρο της
ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Φώτη Κουβέλη και τον υπεύθυνο Τομέα     Υγείας κ. Χρήστο Μιχαηλίδη.  Από
πλευράς Πανελληνίου παραβρέθηκαν ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο Γεν.
Γραμματέας κ. Δημ. Καραγεωργίου , ο ταμίας κ. Σερ. Ζήκας και το μέλος κ. Ι. Παπαδό
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