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Τίτλος:  
ΦΣ Αχαΐας: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ.  
 

Μέσο :  

 

Δημοσίευμα: 

 
 
Προς: Εκλέκτορες Π.Φ.Σ.            

 06.09.12 
Κοιν: 1. Δ.Σ. – Π.Φ.Σ. 

       2. Ολομέλεια Φ.Σ. Αχαΐας 

 
Θέμα: «Αίτημα για Σύγκλιση Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.» 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εκλέκτορες, 

Εξακολουθούμε  να διατηρούμε  την πεποίθηση, πως η ύπαρξη του 
δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, αποσκοπεί  στον 

συντονισμό του αγώνα, που προκύπτει από την θέληση και την βούληση 
των πρωτοβάθμιων οργάνων και μεταφέρεται στο Δ.Σ. αυτού, μέσω των 

εκλεκτόρων. Επίσης, κυρίαρχη μέριμνα  του οργάνου αυτού, πρέπει να 
αποτελεί και η υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου, η ισότιμη και 

δίκαιη σχέση των πρωτοβάθμιων, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με 
την δημοκρατική Πολιτεία. 
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Από τις 13 Ιουνίου, ζούμε ένα δράμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με 
αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν χθες. Σύλλογοι χωρίς αιτούμενα Ιουνίου 

να αγωνίζονται συμπαραστεκόμενοι σε όσους έμειναν απλήρωτοι τον Μάη, 
προσπαθώντας  να διαφυλάξουν ίχνη ενότητας και αξιοπρέπειας και 

συλλόγους που πληρώνονται  «κατά προτεραιότητα» αλλά ταυτόχρονα  να  
εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., που υποτίθεται πως προασπίζει τα 

κοινά συμφέροντα! Ο κλάδος στην πιο κρίσιμη καμπή του, δεν γνωρίζει 
ποιος είναι ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. ενώ το Δ.Σ., εξακολουθεί να μην 

στηλιτεύει έστω, την ακραία απεργοσπαστική συμπεριφορά τόσο του 
υπουργείου και της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και την 

αντισυναδελφική 
συμπεριφορά αντιπρόσωπων μας. 

 

Το αίτημα από μερίδα μελών του Δ.Σ., για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
του Π.Φ.Σ., είναι ένα πρώτο βήμα εντός των θεσμικών πλαισίων αλλά 

εκτιμούμε, πως οι περιστάσεις απαιτούν να προχωρήσουμε και σε δεύτερο 
βήμα άμεσα. Σας καλούμε  να λάβουμε πρωτοβουλίες για άμεση σύγκλιση 

Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. με θέματα: 
1.     Πρόταση μομφής και αποπομπή από το Δ.Σ., όσων συμβάλλουν σε 

απεργοσπαστικούς μηχανισμούς 
2.    Με δεδομένο τον πρόεδρο- κεντρικό χαρακτήρα των οργάνων μας-  

πιθανή εμμονή στην παραίτηση του πρόεδρου του Π.Φ.Σ., θέτει θέμα  
νέων εκλογών για Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. 

3.    Απόλυτη οριοθέτηση των στόχων του αγώνα μας. Είναι απαράδεκτο, 
μέλη του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. να ομιλούν στα ΜΜΕ, περί μίνιμουμ απαιτήσεων 

για Μάιο-Ιούνιο, βαθαίνοντας με τον τρόπο αυτό, το μεταξύ μας χάσμα και 
συμβάλλοντας στην φαλκίδευση ενός αγώνα, που με άλλο πλαίσιο 

ξεκίνησε. 

 
 

Συνάδελφοι, αν είναι να ξεκινάμε κάθε φορά τον «υπέρ πάντων αγώνα» 
και να ψάχνουμε εκ των υστέρων δικαιολογίες για να τον σταματήσουμε, 

καλύτερα να παραδεχτούμε πως δεν είμαστε ικανοί για παραγωγικό 
συνδικαλισμό και «να το διαλύσουμε». 

 
Με αίσθημα εκτίμησης αλλά και ευθύνης σε όλους σας! 

 
Αναμένοντας γραπτές αποδοχές του αιτήματος για σύγκλιση Γ.Σ. του 

Π.Φ.Σ. 
 

Οι υπογράφοντες: 
Λουράντος Κωνσταντίνος 

Πρόεδρος Φ.Σ. Αττικής-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 

 
Σοφιανόπουλος Ανδρέας 

Πρόεδρος Φ.Σ. Αχαΐας-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 
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Θεοδωρόπουλος Δημήτρης 
Πρόεδρος Φ.Σ. Ηλείας-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 

 
Καμινιώτης Στέφανος 

Πρόεδρος Φ.Σ. Μεσσηνίας 
 

Φουτούλης Νικόλαος 
Πρόεδρος Φ.Σ. Δωδεκανήσων-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ.  

 
Χαληγιάννης Ηλίας 

Πρόεδρος Φ.Σ. Ροδόπης 
 

Γουτκίδης Πασχάλης 

Πρόεδρος Φ.Σ. Έβρου 
 

Βαβαρούτσος Γεώργιος 
Πρόεδρος Φ.Σ. Λακωνίας-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 

 
Δαγρές Ιωάννης 

Ταμίας Φ.Σ. Αττικής-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 
 

Καμίτσος Ευθύμιος 
Γενικός Γραμματέας Φ.Σ. Αχαΐας-Εκλέκτορας του Π.Φ.Σ. 

 
Παπαλαζάρου Κυριάκος 

Γραμματέας Φ.Σ. Δωδεκανήσων-Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 
 

 

Γούναρης Εμμανουήλ 
Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 

 
Γεωργούλιας Αναστάσιος 

Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 
 

 
Πουλόπουλος Γεώργιος 

Εκλέκτορας Π.Φ.Σ. 
 

Τερζής Αναστάσιος 
Αναπληρωματικός Εκλέκτορας Π.Φ.Σ.-Έβρου 
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Τίτλος : 
OΙ ΣΥΦΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ!!!!! 

 
 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.mypharm.gr/node/5437 

 

 Όλοι μας τελευταία είδαμε ότι οι ΣΥΦΑ αλλάξανε την πιστωτική τους 
πολιτική επι το εκληματικότερο για όσο καιρό λέει διαρκεί η αναστολή. 

Τώρα θα μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει η αναστολή με τον νέο 

διακανονισμό. 

Μερικοί από μας προσπάθησαν να καταλάβουν πως στο διάολο δουλεύουν 
αυτά τα μυαλά αν βέβαια δουλεύουν και πως καταφεραν και συνδέσανε 

αυτα τα δυο. 

Δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτα και έτσι τώρα ετοιμαζόμαστε την 

Δευτέρα να πληρώσουμε με χαρά τα φάρμακα που αγοράσαμε την 
βδομάδα που πέρασε. 

Μέσα σε μια σειρά απίθανων δικαιολογιών από την μεριά των υπευθύνων 

αυτή που είναι η πιο πιασαρικη και polical correct είναι ότι «με αυτόν τον 
τρόπο περιφρουρούμε τον αγώνα των φαρμακείων που είναι και δικός μας 

αγώνας». 

Ειλικρινά ούτε στους εφιάλτες μας δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε αυτήν 

την συμπαράσταση από τους  ΣΥΦΑ και το ελάχιστο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι συγκινημένοι να τους ευχαριστήσουμε. 

Δεν είναι λίγο πράγμα αυτήν την δύσκολη εποχή που όλοι οι προμηθευτές 

μας κυνηγάνε με διακανονισμούς της φωτιάς να λείπει το «δικό μας 
μαγαζί». 

Δεν θα το αντέχαμε….. 

Μπράβο συνάδελφοι και μην παραλείψετε να είσαστε δίπλα μας και στους 
επόμενους αγώνες……. 

  

http://www.mypharm.gr/node/5437
http://www.mypharm.gr/node/5437
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RockCafe 

 Οι ερωτήσεις σας , οι απόψεις σας 

ΟΥΦ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ  

   ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ  ΠΟΙΟΣ  Η ΠΟΙΟΙ  ΣΥΦΦΑ  ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ 
 ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΦΦΑ?  ΓΙΑ ΝΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΜΕ 
 ΜΕΓΑΛΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΤΟ  ΣΧΟΛΙΟ ΑΥΤΟ  Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΕΡΙΩΠΗΣ  Η  ΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΟΝ  ΠΡΟΣΩΠΟ  ΠΟΥ 
 ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ. Η ΑΠΟΨΗ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ  ΚΑΙ Η  ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΤΗΣ  ΟΛΙΓΗ.   ΤΩΡΑ ΑΝ  ΕΡΧΕΤΑΙ  ΣΑΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Η  ΣΤΑΣΗ  ΑΥΤΟΥ  Η 
ΚΑΙ  ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ  ΣΥΦΦΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΙΕΡΑ  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   '' ΘΑ 

 ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ   ΟΤΑΝ  ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ''  ΟΠΩΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ 
 ΠΡΟΣΦΑΤΑ  Ο  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ  ΚΑΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  ΠΦΣ, 

 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΜΑΣΤΕ  ΟΤΙ  ''  ΣΟΦΟΝ  ΤΟ  ΣΑΦΕΣ'' .   ΓΙΑ 

 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ  ΜΙΛΑΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ?    Η  ΘΑ  ΑΚΟΥΜΕ  ΤΙΣ  ΜΠΟΥΡΔΕΣ   
ΤΟΥ  ΣΙΑΛΜΑ  ΟΤΙ  Ο ΕΟΠΥΥ  ΘΑ ΠΑΡΕΙ  ΦΑΡΜΑΚΑ Ο  ΙΔΙΟΣ  ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ   ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙ  ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ 
ΔΙΝΟΥΝ  ΦΤΗΝΑ  ΚΑΙ  [ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ  ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ] ΣΤΟΥς 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.  ΟΥΦ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  ΟΥΦ ΜΕ ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ  ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΕ! 

rockcafe διαφωνω  

Ναι την περιφρουρουνε.Και στο λεω εγω που εφαρμοζω αναστολη κ στη 

μανα μου...Επιβαλλεται το μετρητοις κατα τη διαρκεια της 
αναστολης...Εκτοςκ μαιμουδιζεις κ δανειζεις γιατι τοτε εισαι σε λαθος 

δρομο κ δεν εχεις καταλαβει πολλα πραγματα  

&Pi;  

Πάντως για να τα λέμε όλα, και οι ΣΥΦΑ χρωστάνε όπως εμείς και αν 
βουλιάξουν δεν θα συμφέρει κανέναν. 

Καλά κάνουν λοιπόν από τη μία πλευρά και ζητάνε απεγνωσμένα ρευστό, 

διαφυλάσσοντας την ίδια ώρα ότι κανείς μαλάκας δεν θα χρεωθεί μέχρι τη 
Στρατόσφαιρα από subprime συνταγές για να βαρέσει μετά κανόνι, 

να τον ψάχνουν οι ΣΥΦΑ στη Βραζιλία, 

αλλά να έχουν φάει στο μεταξύ τη σαβούρα του και να τρέχουν και να μη 
φτάνουν. 

 

http://www.mypharm.gr/taxonomy/term/13
http://www.mypharm.gr/node/5437#comment-26800
http://www.mypharm.gr/node/5437#comment-26799
http://www.mypharm.gr/node/5437#comment-26798
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Θεματολογία:  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_6016.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         
Ν.Π.Δ.Δ.Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,  
ΤΗΛ. 210 5243186 , 210 5240146   
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr                                
Αριθ. Πρωτ. 
6341                                                                                                            
             
                                                                    Αθήνα,   6   Σεπτεμβρίου   2012  

 

                                                                                    ΠΡΟΣ    

                                                                                    ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΦΣΑ  

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Την Δευτέρα  3-9-2012 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του 

Υπουργείου Υγείας, μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Σαλμά, της 

Γενικής Γραμματέας κ.Παπανικολάου, του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη, 

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Αττικής, της Βιομηχανίας και του Χονδρεμπορίου.  

 

Εκ μέρους του κ.Σαλμά, προτάθηκαν ως λύσεις για την οικονομική δυσπραγία 

των φαρμακείων …. η συλλογή των επιταγών που έχουν εκδώσει τα φαρμακεία 

και δεν μπορούν να τις πληρώσουν και η αποστολή τους στον Υπουργό για….. 

τακτοποίηση.  Προτάθηκε επίσης η δημιουργία ενός μηχανισμού εντός ΕΟΠΥΥ , 

που θα αγοράζει φάρμακα  σε νοσοκομειακή τιμή από την βιομηχανία και θα 

εφοδιάζει τα φαρμακεία που βρίσκονται στο «κόκκινο». Τα φάρμακα αυτά δεν θα 

αγοράζονται από τα φαρμακεία, αλλά θα τοποθετείται πάνω σε αυτά ένα κέρδος 

του φαρμακοποιού και με αυτά θα εκτελούνται οι συνταγές των ασφαλισμένων 

του ΕΟΠΥΥ , με άγνωστη λιανική τιμή πώλησης.   

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6016.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6016.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6016.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6016.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
mailto:grfsa@otenet.gr
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Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν κατάλαβε την όλη διαδικασία γιατί απλώς δεν μπορεί 

να υπάρξει τέτοια διαδικασία. Ούτε μηχανισμός διάθεσης μπορεί να υπάρξει εκ 

μέρους του Υπουργείου, ούτε διπλή τιμή λιανικής, ούτε έγγραφα αποστολής και 

διάθεσης και όπως τελικά αποδείχθηκε, όλα τα ανωτέρω αποτελούν  σενάρια 

«επιστημονικής φαντασίας».  

 

Από την Βιομηχανία, ο κ.Σαλμάς ζήτησε τρίμηνη πίστωση  από το χονδρεμπόριο 

προς  τα φαρμακεία, ώστε να μπορούν τα τελευταία να κάνουν και αυτά τρίμηνη 

πίστωση προς τον ΕΟΠΥΥ.  

Εκτός του ότι ήδη βρισκόμαστε σε τρίμηνη πίστωση από τον ΕΟΠΥΥ, με 20ήμερη 

κατά μέσο όρο πίστωση από τους προμηθευτές - πράγμα το οποίο επισημάνθηκε 

- η βιομηχανία αρνήθηκε να υποσχεθεί κάτι τέτοιο δηλώνοντας ουσιαστικά ότι 

κάθε μέλος της, λειτουργεί με δικό του οικονομικό καθεστώς. Ο δε εκπρόσωπος 

των Πολυεθνικών δήλωσε ότι θα πρέπει να στείλει στις μητρικές εταιρείες στο 

εξωτερικό , έγγραφη δέσμευση του Υπουργού Υγείας, περί του χρόνου 

αποπληρωμής των οφειλομένων σε αυτές, και τα Δ.Σ. των μητρικών εταιρειών να 

αποφασίσουν αν θα αυξηθεί η πίστωση στην Ελλάδα … 

 

Προέκυψε ότι το Υπουργείο Υγείας, θα καταβάλλει κάθε θεμιτό και μη μέσο για 

την διάλυση της κινητοποίησης των φαρμακοποιών, φτάνοντας σε σημείο να 

δημιουργήσει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Ο ΦΣΑ καταδίκασε την απόφαση 

του ΕΟΠΥΥ να προσπαθήσει να δημιουργήσει απεργούς συναδέλφους, 

πληρώνοντας τους κατά προτεραιότητα, σε περίπτωση που εκτελούν συνταγές.  

 

Ρωτήσαμε τον κ.Βουδούρη με ποια χρήματα θα πληρώσει τους απεργοσπάστες, 

όταν δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο Οργανισμός δεν έχει καθόλου 

χρήματα. Δεν λάβαμε βέβαια απάντηση.  

 

Την επόμενη μέρα στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της βουλής συζητήθηκε 

το θέμα χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ. Ο ΦΣΑ και ο ΠΦΣ  ήταν παρόντες δια των  

Προέδρων τους.  

Από την συζήτηση βγήκαν τα κάτωθι συμπεράσματα :  

 

 

 

 

 

Ο ΕΟΠΥΥ είχε το πρώτο εξάμηνο ένα 1.6 περίπου δις ευρώ, και ως το τέλος του 

έτους το άνοιγμα θα φτάσει τα 2,2 δις ευρώ. Ο αναπληρωτής Υπουργός κ. 

Σαλμάς απέκλεισε κατηγορηματικά, οποιαδήποτε περαιτέρω χορήγηση του 

ΕΟΠΥΥ από τον Κρατικό προϋπολογισμό.  
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Την τετάρτη 5-6-2012  στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της βουλής 

συζητήθηκε το θέμα χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ. Ο ΦΣΑ και ο ΠΦΣ  ήταν 

παρόντες δια των  Προέδρων τους.  

Από την συζήτηση βγήκαν τα κάτωθι συμπεράσματα :  

 

Στις 15-9-2012 θα ανακοινωθούν νέες τιμές φαρμάκων, οι οποίες θα είναι 

χαμηλότερες 10-15% και για τις οποίες θα δοθούν δεκαπέντε μέρες για διάθεση 

του αποθέματος, χωρίς να δίνεται επιπλέον χρονικό περιθώριο για τα φαρμακεία. 

Ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του, αφού το έλλειμμα 

ήδη δεν του επιτρέπει να αποπληρώνει τα φαρμακεία και τους λοιπούς 

προμηθευτές υγείας, αλλά όταν θα καταφέρει να βρει πόρους, τα φαρμακεία και 

οι γιατροί θα έχουν προτεραιότητα για την εξόφλησή τους.  

 

Ανακοινώθηκε μάλιστα ότι το απόγευμα θα υπήρχε διυπουργική συνάντηση για 

το ζήτημα των φαρμακείων και την εξεύρεση λύσης για τις  πληρωμές τους.  

 

Οι ανακοινώσεις που βγήκαν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης της επιτροπής 

κοινωνικών υποθέσεων και της διυπουργικής συνάντησης δια χειλέων Σαλμά 

ήταν οι εξής : «… κάνω έκκληση στους φαρμακοποιούς να κάνουν υπομονή δύο 

μήνες επιπλέον, ώστε να μην καταρρεύσει ο ΕΟΠΥΥ». Ανακοινώθηκε επίσης ότι η 

κυβέρνηση θα… αναζητήσει χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ.  Δεν 

ανακοινώθηκε τίποτα περί συμψηφισμού χρεών, και εξαίρεσης των φαρμακείων 

από τον Τειρεσία, όπως ήταν οι προεκλογικές δεσμεύσεις των τριών κομμάτων, 

και ουσιαστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ζήτησε από τους 

φαρμακοποιούς να βρουν κεφάλαια ώστε να πιστώσουν ένα θνησιγενές 

ασφαλιστικό ταμείο και να εξακολουθήσουν να το πιστώνουν μη τυχόν και σωθεί. 

Η απάντηση του ΦΣΑ ήταν άμεση : «Δεν κάνουμε υπομονή ούτε μία ώρα. Όσα 

κεφάλαια είχαμε και όσα μπορέσαμε να δανειστούμε τα διαθέσαμε στον ΕΟΠΥΥ 

για να μην στερηθούν το φάρμακο τους οι ασφαλισμένοι. Αρκετή υπομονή 

κάναμε και επιτέλους ας αναλάβει κάποιος – από αυτούς που κατέστρεψαν τα 

ασφαλιστικά ταμεία -  τις ευθύνες του.» 

 

Αργότερα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δρώντας για πολλοστή φορά 

ως γραφείο τύπου του ΕΟΠΥΥ, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο 

Υπουργός Υγείας, κ. Λυκουρέντζος με τον Υπουργό Οικονομικών προτίθενται να 

ορίσουν ημερομηνίες σταδιακής πληρωμής τρεχουσών οφειλών. Καμία αναφορά 

για τα χρωστούμενα, τόσο του ΟΠΑΔ όσο και των υπολοίπων ασφαλιστικών 

ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.  

 

Είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Υγείας και όλο το σύστημα γύρω από 

αυτούς , απεργάζεται διάφορους τρόπους καταστολής της κινητοποίησης των 

φαρμακοποιών. Το τελευταίο μάλιστα ατόπημα με την κατ’ εξαίρεση πληρωμή 

του 50% του Ιουνίου των φαρμακοποιών του Πειραιά - όταν όλη η υπόλοιπη 

Ελλάδα πλην των Συλλόγων με διανεμητικό λογαριασμό δεν έχει πληρωθεί τον 
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Μάιο - αποτελεί δείγμα του τι θα επακολουθήσει. Η ανταμοιβή όσων βοηθούν τα 

συμφέροντα της κυβέρνησης με τις κατ’ εξαίρεση πληρωμές τους, είναι μία πράξη 

κατάπτυστη που οδηγεί σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Σε όλο αυτό το κλίμα ο 

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, παρόλα τα έγγραφα που έχει στείλει ο 

ΦΣΑ για ανάληψη των υποχρεώσεων  του ως δευτεροβάθμιο όργανο, 

εξακολουθεί να είναι απών, λειτουργώντας αποκλειστικά και μόνο ως γραφείο 

τύπου του ΕΟΠΥΥ προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.  

 

Ο ΦΣΑ αντιθέτως, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ  και μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους από 

όλη την χώρα θα προασπίσει μέχρι τέλους το δικαίωμα για επιβίωση των μελών  

του και για διατήρηση της ασφαλιστικής περίθαλψης των ασφαλισμένων της 

χώρας.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                       ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 
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Τίτλος : 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ  

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_6164.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «O ΙΣΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING» 
 

O ΙΣΑ ενημερώνει τους ιατρούς μέλη του ότι, σύμφωνα με την από 6-9-

2012 απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν επαφών με την Πειραιώς Factoring, η 

Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου θα αναλάβει την σύνταξη και κατάθεση 
αγωγών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και για τους ιατρούς, οι οποίοι έχουν 

συνάψει  συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με 
αναγωγή» (Factoring) με την τράπεζα Πειραιώς. Η συγκεκριμένη απόφαση 

ελήφθη στα πλαίσια της επιθυμίας του ΙΣΑ να προσφέρει σε όλα τα μέλη 
του ισότιμα την αναγκαία νομική βοήθεια για την διεκδίκηση των 

οφειλομένων αμοιβών τους από τον ΕΟΠΥΥ, και δεδομένου ότι οι 
συμβαλλόμενοι με την Πειραιώς Factoring θα επιβαρύνονταν προσωπικά 

με επιπλέον δικηγορικές αμοιβές σε περίπτωση ανάθεσης της εντολής από 
την Τράπεζα σε εξωτερικούς δικηγόρους.   
 

Ο ΙΣΑ αναμένει πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς την έμπρακτη 
ανταπόκριση της στα αιτήματα του, μεταξύ των οποίων και ο 

διακανονισμός των οφειλομένων προς αυτήν από μέρους των ιατρών και 
θα προβεί σε κάθε περαιτέρω υποστήριξη και παρέμβαση υπέρ των ιατρών 

- μελών του. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                  ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6164.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6164.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6164.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6164.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 

Δύσκολα ο Σαλμάς στη ΝΕΤ ...05/09/2012 - video  
 
 

Μέσο :  
http://pharmateam.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/05092012.html#axzz25excqinB 
 
Δείτε το video παρακάτω:  
Ο κ. Σαλμάς απάντησε στα ερωτήματα της Έλλης Στάη στο κεντρικό δελτίο της 

ΝΕΤ. 
«Η μεταρρύθμιση που έγινε με τη δημιουργία ΕΟΠΥΥ που προήλθε από τη 
συγχώνευση τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων μπορεί να ήταν προς τη σωστή 

κατεύθυνση αλλά έγινε με μερικές στρεβλώσεις και αδυναμίες. 
Για παράδειγμα μπήκαν ταμεία με διαφορετικό επίπεδο εισφορών και έχουμε 

αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτούς τους ασφαλισμένους. Ο 
ασφαλισμένος του ΟΓΑ με 12€ εισφορά το μήνα για τον κλάδο υγείας τυγχάνει 
..... 

....σήμερα και χωρίς το 1,2 δισεκατομ. επιχορήγηση που επαιρνε πριν, σήμερα με 
795 εκατομμύρια που παίρνουν όλα τα ταμεία κρατική επιχορήγηση δίνουμε στον 

αγρότη τη δυνατότητα να πηγαίνει σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πολυτελέστατο 
διαγνωστικό κέντρο και να νοσηλεύεται δωρεάν. Αυτό δημιουργεί περισσότερες 
δαπάνες σε μια συγκυρία που έχουμε πολύ περιορισμένα έσοδα δεδομένου ότι 

και η επίπτωση της ύφεσης και της ανεργίας οδηγεί σε σημαντική μείωση των 
εισφορών.» 

 
Πηγή: PHARMA TEAM: Δύσκολα ο Σαλμάς στη ΝΕΤ ...05/09/2012 - video 
http://pharmateam.blogspot.com/2012/09/05092012.html#ixzz25klR77Qc 

 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/05092012.html%23axzz25excqinB
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/05092012.html%23axzz25excqinB
http://pharmateam.blogspot.com/2012/09/05092012.html#ixzz25klR77Qc
http://pharmateam.blogspot.com/2012/09/05092012.html#ixzz25klR77Qc
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Τίτλος : 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην 
Θεσσαλονίκη μπροστά στον ΕΟΠΥΥ Πηγή:www.capital.gr  

 
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=

feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28

MEDISPIN%29 

 
Εικόνες από την κατοχή «ζωντάνεψαν» το πρωί μπροστά στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ 
στη Θεσσαλονίκη, όπου συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για τις περικοπές στις παροχές υγείας και τις συντάξεις. Αφού 

έστησαν ένα καζάνι πάνω σε μία φιάλη γκαζιού μαγείρεψαν και μοιράστηκαν το 
κατσαμάκι , έναν χυλό από καλαμποκάλευρο, που το έτρωγαν στην κατοχή. 

 
«Είναι η πέμπτη φορά που μας κόβουν τις συντάξεις. Ήρθαμε σήμερα συμβολικά 
εδώ να κάνουμε αυτό το κατοχικό έδεσμα, γιατί εκεί μας οδηγούν. Φάρμακα μας 

κόβουν, συντάξεις μας κόβουν, γιατρούς δεν έχουμε, δεν πάει άλλο. Πού θα 
φτάσει αυτή η κατάσταση; Το επόμενο βήμα είναι να μας αφαιρέσουν και τη ζωή 

μας. Θεωρούν ότι οι συνταξιούχοι είναι κόστος. Το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε, 
θεωρούν ότι ζούμε πολλά χρόνια και θέλουν να μας αφαιρέσουν και τη ζωή 
ακόμα» λέει πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Θεσσαλονίκης, 

Χρήστος Σαλονικιός. 
 

Παράλληλα καταγγέλει τη στάση του υπουργού Υγείας λέγοντας ότι στην 
προχτεσινή συγκέντρωση των συνταξιούχων τους αποκάλεσε τραμπούκους και 

ψεύτες. «Να δείτε μόνο τι γίνεται το πρωί εδώ στον ΕΟΠΥΥ. Οι συνταξιούχοι 
πληρώνουν εξολοκλήρου για τα φάρμακα και έρχονται στον ΕΟΠΥΥ με τις 
αποδείξεις να πάρουν τα λεφτά τους. Σε 29 νομούς της χώρας δεν έχουν πάρει 

τα λεφτά τους από την προηγούμενη φορά του Ιουνίου» προσθέτει ο κ 
Σαλονικιός. 

 
Η «μαγείρισσα» της διαμαρτυρίας ,Μαρία Μουρατίδου, δίνει τη συνταγή για το 
κατσαμάκι λέγοντας: «Το κατσαμάκι γίνεται με λίγο λάδι, αλάτι, νερό και αλεύρι 

από καλαμπόκι. Το κάνω εγώ στο σπίτι μου το απόγευμα όταν δεν έχω τίποτα να 
μαγειρέψω. Κάνω κατσαμάκι και τρώμε, μας αρέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί 

φτάνουμε. Το κατσαμάκι το έζησα στην κατοχή, την φτώχεια την έζησα τότε και 
τώρα τη ζω για δεύτερη φορά. Με τη σύνταξη που παίρνουμε ενισχύουμε τα 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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παιδιά μας. Έχω ένα παιδί άνεργο, της κόρης μου της ήρθε φόρος 570 ευρώ. 
Που να βρει να τα δώσει που παίρνει 500 ευρώ. Θέλει να παντρευτεί και δεν έχει 
πόρους ζωής να παντρευτεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε όλοι, το 

έχει κι ο γείτονάς μου κι ο διπλανός μου κι ο συγγενής μου και όλοι» 
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
Πηγή:www.capital.gr 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/wwwcapitalgr_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29

