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Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017 
 

        ΠΡΟΣ 
         
        Το Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων  
        ΣΦΕΕ  
        ΠΕΦ  
 
 Αξιότιμοι κύριοι,  
 
 
 Όπως γνωρίζετε, η περιοχή της Μάνδρας επλήγη πρόσφατα σφοδρότατα από την κακοκαιρία 
και ανάμεσα στους πληγέντες είναι 6 φαρμακεία της δύναμης του Φ.Σ.Α. 
 Μετά από αυτοψία που έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου Κ. Λουράντος, διαπιστώθηκε η ολική 
καταστροφή των φαρμακείων αυτών και η πλήρης αδυναμία άμεσης λειτουργίας τους.  
 Τα μόνα φαρμακεία τα οποία παρέμειναν σε λειτουργία – με τεράστιες όμως δυσκολίες – είναι 
τέσσερα (4) στον αριθμό και, όπως μπορείτε να καταλάβετε, το βάρος της εξυπηρέτησης των 
πολιτών της Μάνδρας πέφτει αποκλειστικά σε αυτά.  
  

Επιπλέον, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πληγεί τα περισσότερα σπίτια των κατοίκων της 
Μάνδρας με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί βιβλιάρια ασφαλισμένων, συνταγές ακόμα και τα ίδια τα 
φάρμακα.  
 
 Ως εκ τούτου, για τα κάτωθι φαρμακεία, θα θέλαμε να ζητήσουμε να «παγώσουν» 
οποιεσδήποτε οφειλές των εν λόγω φαρμακείων προς τις φαρμακαποθήκες σας, μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους.    
 Επιπλέον θα θέλαμε να ζητήσουμε να διευκολύνετε τα φαρμακεία που έχουν απομείνει σε 
λειτουργία, ως προς τον εφοδιασμό τους, ώστε οι ήδη ταλαιπωρημένοι κάτοικοι της Μάνδρας να μην 
αντιμετωπίσουν ελλείψεις σε φάρμακα και άλλα ήδη που αφορούν την υγεία τους.  
 
Τα φαρμακεία που επλήγησαν και καταστράφηκαν πλήρως είναι τα εξής:  
 

1. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
2. ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε. 
4. ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
5. ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ  

 
Τα φαρμακεία που έχουν απομείνει σε λειτουργία με εξαιρετικές δυσκολίες είναι τα εξής:  
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1. ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
3. ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

 
Παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε για την 
άμεση ανταπόκριση σας.  
 
 
        

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  Κωνσταντίνος Λουράντος                Ηλίας Γιαννόγλου  

 
 

Παρακαλούμε όπως διανεμηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις της δύναμης σας 


