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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με δεδομένη την επικαιρότητα της καθυστέρησης των πληρωμών μας από τον 

ΕΟΠΥΥ, το γνωστό MEGαλο κανάλι εξακολουθεί να συνεχίζει το βιασμό της αλήθειας 

και την παραπληροφόρηση του κοινού, εμφανίζοντας γνωστούς τηλεοπτικούς 

μαϊντανούς, όπως ο πρώην υπ. Υγείας κ. Γεωργιάδης, να ψευδολογούν ασύστολα 

παραβιάζοντας κατά συρροή την δημοσιογραφική δεοντολογία, μιας και ούτε τα 

λεγόμενα του πρώην υπουργού ελέγχονται, ούτε εκπρόσωπος του κλάδου δύναται 

να εμφανιστεί για να αποκαταστήσει την αλήθεια. 

Ενημερώνουμε λοιπόν και το κανάλι και τον πρώην υπουργό, πως ο ΕΟΠΥΥ 

πλήρωσε εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων τους φαρμακοποιούς (τότε η 

σύμβαση προέβλεπε 45 ημέρες) μόνο τις συνταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 

2011, επί υπουργίας δηλ. Ανδρέα Λοβέρδου και κυβέρνησης Παπαδήμου. Έκτοτε και 

ενώ οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ, με μνημονιακό εφαρμοστικό νόμο 

ανέβηκαν στις 60 ημέρες, συν άλλες 30 μέρες άτοκα, δώρο από τη ‘’σημαία’’ (πιστοί 

στη λαϊκή ρήση οι κυβερνώντες «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει») οι πληρωμές 

των φαρμακείων κυμάνθηκαν από τις 85 έως τις 125 ημέρες, με κορυφαίες στιγμές 

επί υφυπουργού κ. Σαλμά, όπου το ένα ρεκόρ έσπαγε μετά το άλλο. 

Και για να μην νομίζει κανείς ότι διαφημίζουμε τη συνέπεια του πρώην υπουργού κ. 

Λοβέρδου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι επί υπουργίας του και κυβέρνησης 

Γεωργίου Παπανδρέου το 2011, δεσμεύτηκε ενώπιον του Ελληνικού λαού, πάλι στο 

MEGαλο κανάλι, ότι τα 250 εκ. € που χρωστούσε τότε ο ΟΠΑΔ στους 

φαρμακοποιούς θα εξοφλούνταν ως το τέλος εκείνου του καλοκαιριού, με την 

διαφορά ότι αυτά εξοφλήθηκαν το Φλεβάρη του 2013 (!!) κουρεμένα κατά 3,5%. 

Να ενημερώσουμε επίσης τον κ. Γεωργιάδη πως η προσωπική αντιπαράθεση προς 

το πρόσωπο του προέδρου του ΠΦΣ αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για αυτόν, 

καθώς και τίτλο τιμής και ότι όσο εξακολουθεί την ανήθικη αυτή αντιπαράθεση, 

μεγαλώνει το ήδη μεγάλο κύρος του προέδρου του ΠΦΣ και όλης της ομάδας γύρω 

από αυτόν.  

Τέλος, επειδή η ΝΕΡΙΤ ανήκει στη σφαίρα ευθύνης της κυβέρνησης, καλό θα είναι 

όταν ασχολείται με το ωράριο των φαρμακείων και ενώ ομιλεί ο γ.γ. του Φ.Σ. 

Θεσσαλονίκης, υπερασπιζόμενος τις απόψεις των 10.000 φαρμακοποιών για το 

βιασμό του ωραρίου που έχουν νομοθετήσει οι προηγούμενες μνημονιακές 

κυβερνήσεις, να μην αναγράφει στην οθόνη τον παραπλανητικό υπότιτλο «οι 

φαρμακοποιοί αντιδρούν στις αλλαγές ωραρίου που επιχειρεί η κυβέρνηση». Ο κ. 

Παππάς καθυστερεί πολύ, τόσο για τις άδειες των ιδιωτικών καναλιών, όσο και για 

την ουσιαστική εξυγίανση του μορφώματος της ΝΕΡΙΤ.     

Για τον Φ.Σ. Αχαΐας 
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