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 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

• ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

• Δη.Ε.Φ 
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

• ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

• Ε.Φ.Φ.Α. 
 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΕΝ.ΦΑ.ΣΥ 
 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

• ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
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                                   Προς όλα τα μέλη του ΦΣΑ 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26  
Νοεμβρίου  2022  και ώρα 8:00 π.μ.,  στο  ξενοδοχείο  

Wyndham Grand Athens  (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 - 10437 Αθήνα) 
 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, θα 
πραγματοποιηθεί την επομένη 
 

27η      Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ      2022,    ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  
 

την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο  
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens -  Μεγ. Αλεξάνδρου 2 - 10437 Αθήνα. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: 
 
1.- Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.  
 
2.- Τριών (3) τακτικών συμβούλων για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α. 
 
3.- Τριών (3) αναπληρωματικών συμβούλων για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α. 
 
4.- Είκοσι τριών  (23) τακτικών αντιπροσώπων του Φ.Σ.Α. για τον Π.Φ.Σ. 
 
5.- Είκοσι τριών  (23) αναπληρωματικών αντιπροσώπων του Φ.Σ.Α. για τον Π.Φ.Σ. 
 
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει  από τις 8:00 π.μ. έως τις  19:00 μ.μ.  
 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3601/28 και το άρθρο 1 του Ν. 328/76, η 
συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική και όσοι δεν ψηφίσουν αδικαιολόγητα, τιμωρούνται 
με αυστηρές ποινές. Επίσης, για να ψηφίσετε πρέπει να έχετε απαραίτητα μαζί την αστυνομική 
σας ταυτότητα ή ισάξιο δημόσιο έγγραφο, οι δε υπεύθυνοι κληρονομικών ή πολλαπλών 
φαρμακείων να έχουν μαζί τους και τον διορισμό τους από την Περιφέρεια. 

 

•• 





ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Η κοινωνία μετά 
από δύο χρόνια πανδημίας είναι αντιμέτωπη με τη συνέχιση της λιτότητας, αφαίμαξη 
εισοδημάτων και περαιτέρω φτωχοποίηση, εκτοξεύσεις τιμών σε ενέργεια και βασικά 
αγαθά, απολυταρχισμός και φίμωση κάθε αντίθετης με την κυβέρνηση φωνής, ενεργει-
ακή κρίση, αύξηση της ανεργίας και εξαπάτηση με την ελεημοσύνη των επιδομάτων.

Η κυβέρνηση, σε πλήρη αποσύνδεση με την κοινωνία, επιδίδεται με τη βοήθεια των 
πληρωμένων ΜΜΕ σε συγκάλυψη ή/και υποβάθμιση των σκανδάλων, στα οποία συμ-
μετέχουν άτομα που προέρχονται από τους δικούς της κόλπους. Και το παιχνίδι της 
εικόνας καλά κρατεί.

Η διαχείριση της πανδημίας υπήρξε τουλάχιστον ανεπαρκής. Αντί για προσλήψεις υγει-
ονομικού προσωπικού (ΜΕΘ, ιατροί, νοσηλευτές), προτίμησε την επένδυση σε δυνάμεις 
καταστολής και πολεμικούς εξοπλισμούς. Πριν προλάβουμε να ξεμπερδέψουμε με τον 
covid και την εγκληματική διαχείρισή του, η κυβέρνηση έπεσε με τα μούτρα στο παιχνί-
δι του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας. Αντί να πηγαίνουν τα κονδύλια οπουδήποτε αλλού, 
επέλεξε να πριμοδοτεί με απίστευτα χρήματα ένα πόλεμο που απειλεί όλη την Ευρώπη.

Αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, κέρασε πλουσιοπάροχα τις ιδιωτικές 
κλινικές για να καλύψει τις δικές της ανεπάρκειες. Και με το μότο «όποιος θέλει και 
όποιος μπορεί» διαχωρίζει την κοινωνία στο «έχεις χρήματα και ζεις» ή «δεν έχεις και 
πεθαίνεις».

Το προεδρείο του ΠΦΣ σε πλήρη σύμπνοια με τις επιταγές της κυβέρνησης, 
στηρίζει κάθε σχέδιο της. Και ενστερνιζόμενο το ίδιο μότο, διαχωρίζει  
τον κλάδο σε δύο και τρεις ταχύτητες. Προμοτάρει και υπερασπίζεται  
τα συμφέροντα μόνο των μεγαλοφαρμακοποιών. Το πρόσκαιρο κέρδος 
από διάφορες συνήθως κακώς καμωμένες «υπηρεσίες» παρουσιάζεται, 
με τη βοήθεια των εξαπτέρυγων του ΠΦΣ, ως μεγάλη επιτυχία.  
Στην πραγματικότητα αποτελεί «τσιρότο» στην πληγή βασικών 
θεσμικών προβλημάτων του κλάδου. Όλη αυτή η νέα ύλη που 
τόσο λαμπερά μας παρουσιάζεται, δεν είναι παρά το τυράκι  
που εξυπηρετεί την περαιτέρω αύξηση του χάσματος  
ανάμεσα στα φαρμακεία.

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει όλοι μας να σηκωθούμε 
από το πληκτρολόγιο μας και να αντιδράσουμε. Πρέπει επιτέλους 
να επιστρέψουν οι συλλογικές διαδικασίες και να παίρνονται  
οι αποφάσεις από τη βάση και όχι σε προσωπικά ραντεβού πίσω  
από τις κλειστές πόρτες υπουργείων και λοιπών φορέων.  
Η πανδημία ήταν και είναι μια πάρα πολύ βολική δικαιολογία.



 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

– Επαναφορά των συνελεύσεων δια ζώσης.  
 Τουλάχιστον μία το τρίμηνο και έκτακτες για κάθε τι σημαντικό, που προκύπτει.

– Μαγνητοσκόπηση τους και ανάρτησή τους στα site τόσο του ΦΣΑ, όσο και του ΠΦΣ.

– Οι συνελεύσεις του ΠΦΣ, που είναι συνελεύσεις εκλεκτόρων, να αναμεταδίδονται ζωντανά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

– Η πραγματοποίησή τους να είναι εφικτή από ΟΛΑ τα φαρμακεία.
– Αποζημειούμενες 100% από το κράτος.
– Να αφορούν την υγεία των πολιτών, όχι στις υπηρεσίες τύπου ΚΕΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:  

Αμοιβή από το κράτος ανά εφημερία, διατιμημένη ανάλογα με το αν είναι διημέρευση, διανυκτέρευση ή αργία.

ΩΡΑΡΙΟ-ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:  

Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, που οδήγησαν στην απορρύθμιση του επαγγέλματος. Ωράριο 40/5, 
κατάργηση πολυϊδιοκτησίας. Ιδιοκτήτες μόνο φαρμακοποιοί και ένας φαρμακοποιός μία άδεια.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:  

– Από την ημερομηνία κατάθεσης: Στις 60 ημέρες, πληρωμή όλων των φαρμακοποιών του 100% του αιτού-
μενου. Στις 90 ημέρες: Ανακοίνωση τυχόν λαθών, αποτέλεσμα του τακτικού ελέγχου. Μέχρι τις 110 ημέρες η 
δυνατότητα ένστασης (20 ημέρες σύνολο). Στις 120 ημέρες: Περάτωση εκκαθάρισης (πληρωμή ή περικοπή 
εσφαλμένης συνταγής).

– Κατάργηση του διοικητικού ελέγχου (σφραγίδες/ υπογραφές).

– Κατάργηση της αναλογικότητας των περικοπών.

 Ε-SHOP:   

Να κλείσει οριστικά ο δρόμος διακίνησης όλων των φαρμάκων (συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ) από άλλα 
κανάλια, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Αν και θεωρούμε ότι ο ρόλος του φαρ-
μακοποιού δεν συνάδει με ηλεκτρονικές πωλήσεις, κατανοούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που έχει 
μπει πλέον στην ζωή μας. Θεωρούμε όμως απαράδεκτο και καταγγέλλουμε, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την 
ασυδοσία και τον ευτελισμό της ύλης μας.

ΜΗΣΥΦΑ:  

– Μόνο από τα φαρμακεία.
– Καταγγελία της συνεχούς αύξησης της τιμής τους, ειδικά σε μια περίοδο ιδιαίτερης ανέχειας της κοινωνίας.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ:  

Σταθερές χονδρικές/λιανικές τιμές. Ποσοστό κέρδους 35%. Ενιαία και σταθερή ημερομηνία πληρωμής για 
όλους. Να μη μας επιβαρύνουν λάθη και παραλήψεις ιατρών και συστήματος.

ΦΥΚ: 

Από 03/02/2021 παρά τις – για άλλη μια φορά – ψευδείς υποσχέσεις του ΠΦΣ, παραμένουμε απλήρωτοι κατά 
την εκτέλεση συνταγών ΦΥΚ μέσω πλατφόρμας. Ζητάμε την επαναφορά όλων των ΦΥΚ στα φαρμακεία με 
σταθερό ποσοστό κέρδους και σύνδεση της πληρωμής τους με την εξόφληση μας από τον ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:



ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ:  

– Φρένο στην κερδοσκοπία των εταιρειών και επαναφορά του σταθερού ποσοστού κέρδους στο 35%, χωρίς 
αύξηση της λιανικής, για όλα τα φάρμακα.
– Αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού των φαρμάκων, ο οποίος οδηγεί σε μειωμένες ασφαλιστικές τιμές 
και αυξημένα rebate.
– Κατάργηση των ασφαλιστικών τιμών στα φάρμακα, καθώς και των λιστών, που οδηγούν σε αύξηση των 
συμμετοχών και επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους. Όλα τα φάρμακα πρέπει να εντάσσονται στην ηλεκτρονι-
κή συνταγογράφηση, με συμμετοχή του κράτους σε αυτή τη δαπάνη.

REBATE KAI ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΙΝΕΣ:  

Κατάργηση του rebate και του αίσχους του 0,8%.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ:  

Την τελευταία πενταετία πάω από 3000 κωδικοί προϊόντων των οποίων οι λιανικές τιμές ήταν κατά τεκμήριο 
κάτω από τα 10 ευρώ, έχουν αποσυρθεί από την ελληνική αγορά.

Για την αντιμετώπιση των συνεχών ελλείψεων φαρμάκων ζητάμε από την πολιτεία να ενεργοποιήσει ξανά τον 
ΕΟΦ ο οποίος (και λόγω υποστελέχωσης) τα τελευταία χρόνια είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ο ΕΟΦ θα πρέπει 
να απαγορεύει τις εξαγωγές φαρμάκων που δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών 
για όσο διάστημα απαιτείται και όχι μόνο για σύντομα διαστήματα όπως κάνει συνήθως. Θα πρέπει επίσης, 
όπως απαγόρευσε τις πωλήσεις φαρμάκων μεταξύ φαρμακείων, έτσι να απαγορεύσει και τις πωλήσεις φαρ-
μάκων μεταξύ φαρμακαποθηκών καθώς αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος προμήθειας φαρμάκων από 
αποθήκες που έχουν φτιαχτεί με μόνο σκοπό τις εξαγωγές (αποθήκες που πρέπει να ελεγχθούν και να κλεί-
σουν). Τέλος η πολιτεία θα πρέπει να αυξήσει τις τιμές των πολύ φθηνών φαρμάκων ώστε οι εταιρείες να 
έχουν κίνητρο να τα διατηρούν σε κυκλοφορία.

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ:  

Κατοχύρωση ενιαίων επαγγελματικών δικαιωμάτων, που απορρέουν από το πτυχίο μας. Αναγκαιότητες επαγ-
γελματικές και επιστημονικές, που προκύπτουν στην πορεία, όπως: παραγωγή γαληνικών, ομοιοπαθητικών 
κ.α., από τα υφιστάμενα εργαστήρια μας. Συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων μας πάνω σε καινούργια φάρ-
μακα. Επικαιροποίηση των πιστοποιητικών πρώτων βοηθειών κάθε δύο χρόνια κ.α.

Όλα αυτά να περνούν μέσα από την καθολική, δωρεάν εκπαίδευση των φαρμακοποιών σε συνεργασία με τα 
δημόσια ιδρύματα και όχι μέσω ιδιωτικών πιστοποιήσεων και μοριοδοτήσεων, που διαχωρίζουν τα φαρμακεία. 
Ένταξη νέων αντικειμένων στις προπτυχιακές σπουδές, που να έχουν άμεση σχέση με το φαρμακείο του σήμερα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ:   

Η ενεργή συμμετοχή μας σε αυτή τη συμπαιγνία απόκτησης οικογενειακού γιατρού των ασφαλισμένων, πρέ-
πει κάποια στιγμή να τελειώνει. Δεχόμαστε αντί πινακίου φακής να γίνουμε νεροκουβαλητές του συστήματος, 
απαξιώνοντας καθημερινά την επαγγελματική μας υπόσταση, ενώ είναι ολοφάνερο, πως καμία ουσιαστική υπη-
ρεσία δεν εξασφαλίζουμε για τον πολίτη. Από την άλλη ενώ η κοινωνία είναι γονατισμένη, στηρίζουμε ανοιχτά 
τις κυβερνητικές επιλογές. 3 ευρώ εμείς, δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκό πλαίσιο 
στήριξης και τα «πακέτα διάσωσης» του ΕΣΠΑ. Διαλύσανε τις ΤΟΜΥ και τώρα προσπαθούν απεγνωσμένα να 
προσανατολίσουν τον ασφαλισμένο σε μηδενικής χρηστικής αξίας θεσμό, όχι από αστοχία, αλλά από επιλογή, 
με αποτέλεσμα να προσκαλούν τους γιατρούς να δουλεύουν εθελοντικά ή και αμισθί κι εμείς εκούσιοι συνεργοί 
σε αυτό το έγκλημα. 

Πόση ντροπή πια για τον κλάδο μας; Πόσο τιμάται και αξιολογείται η αξιοπρέπεια μας; Μέχρι πότε συνάδελφοι 
θα συνεχίζουμε αυτή την κατηφόρα; Τελικά έχουμε ή όχι εκτός από επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Φαρμακοποιών στηρίζει τον αυτοαπασχολούμενο φαρμακο-
ποιό. Η απογοήτευση πρέπει να γίνει δύναμη αντεπίθεσης και συστράτευσης. Η αποχή δεν 
είναι στάση αντίστασης. Είναι αποδοχή της κατάστασης και ψήφος ανοχής. 

Κανείς δε θα υπερασπιστεί το μέλλον μας αν δεν το κάνουμε ΕΜΕΙΣ.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ



«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΣΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΛΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΙΡΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ











Με την υποψηφιότητά μου 
στις εκλογές της 27ης Νοεμβρίου 2022,
για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,
επιθυμώ να πνεύσει ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
για τον Σύλλογό μας.

Αντωνία Σπυροπούλου, φαρμακοποιός

ΘΈΣΈΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 

1  ΕΝΙΑΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 Π.χ. 09:00-17:00 και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση από τα διημερεύοντα και 

 διανυκτερεύοντα φαρμακεία. 
 Διά Νόμου

2 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ REBATE
 Διά Νόμου

3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΟ 35% ΚΑΘΑΡΟ
 Ανεξάρτητα από την αξία του φαρμάκου.

 Κατάργηση στο κλιμακωτό κέρδος, διά νόμου.

4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΓΑΛΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 Με αποτέλεσμα και την αύξηση της πιθανότητας παράλληλης πώλησης  

 βρεφικών προϊόντων.
 Διά Νόμου

5  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 Π.χ. γάζες, strips, βαμβάκι, γάντια, μάσκες, σύριγγες, αντισηπτικό υλικό, 

 ουροτέστ κ.λπ.
 Νομοθετημένο



6  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αντισηπτικά, οι μάσκες και τα γάντια  
 που πωλούνται από σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα  
 τον εξευτελισμό του επαγγέλματός μας.
 Διά Νόμου

7 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΓΜΕΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 σε κάθε συναλλαγή, αλλιώς χρέωση της διαφοράς στον πελάτη. 

 Νομοθετημένο

8  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 Π.χ. εμβόλια, rapid test, αντιτετανικοί οροί στα 10€.

 Νομοθετημένο

9 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ 
 Δέκα ευρώ επιπλέον των προϊόντων αγοράς. 

 Νομοθετημένο

10  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
 Διότι οι τιμές τους πολλές φορές είναι κάτω του κόστους και δημιουργούν  

 αθέμιτο ανταγωνισμό με τα υπάρχοντα, διά Νόμου, φυσικά φαρμακεία.

 Ειδάλλως να καταργηθούν διά Νόμου.
 

11 ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ 
 Ώστε να παίρνουμε από κοινού τις αποφάσεις και να δίνουμε λύση  

 στα θέματα που προκύπτουν. Π.χ. 
 • rapid test – ενιαία τιμή
 • το νέο θέμα του προσωπικού ιατρού – ενιαία τιμή
 ώστε να αποφεύγουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον διαπληκτισμό μεταξύ μας. 

12 ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  
 ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ 100%

 Σε περίπτωση ευρέσεως λαθών, πάντα σε συνεννόηση και ενημέρωση με  
 τον φαρμακοποιό, να αφαιρείται το ποσό από τον επόμενο λογαριασμό.

13 ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
 ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 

 που γνωρίζει τη Φαρμακευτική Νομοθεσία, ώστε να φτάνουν στο Πειθαρχικό  
 Συμβούλιο μόνο τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες καταγγελίες.

14 ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
 Διά Νόμου



 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ γιατί στόχος μας είναι η δημιουργική σύνθεση όλων των απόψεων και προτάσεων
των συναδέλφων εκείνων που μοιράζονται με εμάς το ίδιο όραμα για το ελληνικό φαρμακείο του
παρόντος και του μέλλοντος.

ΕΝΩΣΗ γιατί  ενώσαμε και  θα ενώσουμε συναδέλφους ανά την Ελλάδα με βασικό κριτήριο  την
διάθεση για προσφορά στην κοινή προσπάθεια για την καθιέρωση του Έλληνα φαρμακοποιού στην
συνείδηση  της  κοινωνίας  ως  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  που
στέκεται όμως με αξιοπρέπεια και ήθος ως επιστήμονας, ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος .

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ γιατί είμαστε κοινοτικοί φαρμακοποιοί που δεν απεμπολούμε τον πρωταρχικό
λόγο και ρόλο των γνώσεων μας και του πτυχίου μας.

 



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

 ΓΙΑ ΤHN ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ :

● Δημιουργία ειδικού τμήματος υποστήριξης στο Σύλλογο ( help desk ) , για θέματα που αφορούν την
καθημερινότητα  στο  φαρμακείο  όσον  αφορά  εκτέλεση  συνταγών  και  γνωματεύσεων  για  όλα  τα
ασφαλιστικά ταμεία.

● Επίσπευση  της δυνατότητας του ηλεκτρονικού συστήματος να πραγματοποιεί  πλήρη έλεγχο των
συνταγών πρωτίστως κατά την συνταγογράφηση  (“κόφτες”),  με σκοπό να εξαλειφθεί  ο κίνδυνος
περικοπών κατά την εκτέλεση της συνταγής από τους φαρμακοποιούς.

● Δημιουργία  πλατφόρμας  ανάρτησης  και  καταγραφής  ελλείψεων  ως  εργαλείο  απεικόνισης  και
εξορθολογισμού της διάθεσης τους.

● Καθολική εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης και της άυλης εκτέλεσης των συνταγών με στόχο
την μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων.

● Άυλη  υποβολή  τιμολογίων  ώστε  να  μειωθεί  η  γραφειοκρατία  και  ο  όγκος  της  υποβολής  των
συνταγών εκάστου μηνός.

● Διακριτική  αστυνόμευση  της  περιοχής  πλησίον  των  διανυκτερευόντων  φαρμακείων  με
προτεραιότητα τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας- εγκληματικότητας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ  :   

● Συλλογική σύμβαση με παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνίας για επίτευξη της καλύτερης
δυνατής οικονομικά πρότασης για όλα τα μέλη μας.

● Ορισμός  εκπροσώπου του συλλόγου  με  αρμοδιότητα  την  άμεση και  τακτική  επικοινωνία  με  τον
ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ ώστε να ενημερώνεται και να παρεμβαίνει για τα πάσης φύσεως θέματα που
προκύπτουν.



● Θεσμοθέτηση της ημέρας  Ύψωσης  του Τιμίου Σταυρού ως επίσημη αργία για τα φαρμακεία της
Αττικής σε αντικατάσταση της αργίας του πολιούχου και της απελευθέρωσης της πόλης. 

● Ψηφιοποίηση, μέσω ειδικού ασφαλούς συστήματος, όλων των διαδικασιών που αφορούν τα μέλη
του  Συλλόγου  όπως  για  παράδειγμα  άμεση  ψηφοφορία  επί  βασικών  ζητημάτων  και
παρακολούθησης  Γενικών  Συνελεύσεων,  με  σκοπό  οι  αποφάσεις  να  λαμβάνονται  βάσει  της
πλειοψηφίας και να  απλοποιούνται διαδικασίες που μας δημιουργούν περιττή ταλαιπωρία. 

● Δημιουργία ομάδας αρμόδιας για την προβολή της εικόνας του συλλόγου μας προς την κοινωνία και
την επικοινωνία με σαφή και ορθό τρόπο των θέσεων μας σε ψηφιακά και έντυπα μέσα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ 

● Κατάργηση του ληστρικού 0,8% επί της διάθεσης πρωτότυπων φαρμάκων για επιλογές που γίνονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους γιατρούς και τους ασθενείς και επιβαρύνεται ο φαρμακοποιός.

● Επίσπευση θεσμοθέτησης αποζημίωσης για την διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού από τον
ΕΟΠΥΥ. 

●  Όλα τα φάρμακα ( και τα ΦΥΚ ) δια χειρός Φαρμακοποιού.

● Παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη με σταθερή πάγια τιμή και κανονιστικό πλαίσιο,
τέτοιο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη μας ανεξαιρέτως εφόσον το επιθυμούν, σε
αντίθεση με το σημερινό καθεστώς.

● Μείωση δημοτικών τελών ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς μας στην ΠΦΥ και στις τοπικές
κοινωνίες.

Σκοπός  μας  να  διατηρήσουμε  τον  Σύλλογο  μας  ισχυρό  και  ενωμένο,  να  ενδυναμώσουμε  την
υπόσταση και την εικόνα του τόσο στα ίδια τα μέλη του, όσο και στο κοινό.

Με κύριο γνώμονα τη συλλογικότητα, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας, να διαφυλλάξουμε
τα  συμφέροντα  των  μελών  του  συλλόγου  και  να  διατηρείσουμε  την  άμεση  επαφή  του  επιστήμονα
φαρμακοποιού με τον ασθενή.

Να αναγνωριστεί και να εδραιωθεί το φαρμακείο ως ο πρώτος υγειονομικός σταθμός που μπορεί ο
κάθε πολίτης να προσεγγίσει για τα προβλήματα που τον απασχολούν.

Συνάδελφοι επιζητούμε να μπει η νέα γενιά μπροστά με δουλειά και λύσεις για όσα και όσους μας
κρατάνε πίσω.   Αξιοποιούμε  την  εμπειρία  όλων και  προχωράμε  ενωμένοι  για  την εκπροσώπηση  που
θέλουμε και μας αρμόζει.



ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ

Δη.Ε.Φ.
Δημιουργική Ένωση Φαρμακοποιών

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φ.Σ.Α.

ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Φ.Σ.Α.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΗ
ΧΑΤΖΗΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΓΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΥΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΕΛΕΝΗ (ΕΛΒΑ) του ΑΝΔΡΕΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΑΓΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΜΕΕ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΑΣΣΑΦ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΗ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΤΖΗΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



Συναδέλφισσα, συνάδελφε, αυτοαπασχολούμενε φαρμακοποιέ,
• Που αγωνίζεσαι ως επαγγελματίας επιστήμονας έχοντας απέναντί σου τους Φαρμακοβιομήχανους, τους μεγαλοεπιχειρηματίες 
φαρμακοποιούς και τη διαχρονική  πολιτική όλων των Κυβερνήσεων που τους στηρίζει…
• Που βιώνεις το δυσβάσταχτο βάρος των ασφαλιστικών εισφορών, της φοροεπιδρομής, των υποχρεωτικών εκπτώσεων (Re-
bate) , τις επιπτώσεις από το απάνθρωπο διευρυμένο  ωράριο, την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος …
• Που αντιλαμβάνεσαι την πίεση από την αύξηση των λειτουργικών σου εξόδων, της ακρίβειας στην ενέργεια και στις άλλες 
ανάγκες της οικογένειά σου, των παιδιών σου...
• Που  βλέπεις  να χειροτερεύουν οι όροι της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών από τις περικοπές των δημόσιων 
δαπανών για την υγεία, τις υψηλές συμμετοχές στην αγορά των φαρμάκων ενώ παράλληλα οι μισθοί και οι συντάξεις συνεχώς  
μειώνονται…
Τώρα έχεις αποκτήσει μεγάλη πείρα για να απορρίψεις όλους αυτούς, για όλα αυτά που σου έλεγαν ότι δήθεν με μια άλλη διαχείριση 

των κανόνων της αγοράς και του ανταγωνισμού, μπορούν να βγουν ωφελημένοι και οι αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί και  τα  
μεγαλοφαρμακεία – επιχειρήσεις, με τις αλυσίδες, και τα supermarkets.

Τώρα γνωρίζεις ότι με αυτήν την πολιτική δε μπορείς να προσδοκάς ούτε καν κάλυψη ενός μέρους των απωλειών που είχες 
τα τελευταία χρόνια. Με αυτές τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που κυριαρχούν στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στον ΠΦΣ η 
διαμαρτυρία και η αγανάκτηση από δύναμη διεκδίκησης που μπορεί να γίνει,  μετατρέπεται σε «άσφαιρα πυρά», σε «ρεαλισμό»  
αποδοχής των μέτρων που επιδεινώνουν τη θέση σου. Χαμένος θα είσαι εσύ και η φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών.

Πίστεψε στη δύναμή σου. Υπάρχει ελπίδα στην ενίσχυση της συσπείρωσης και της πάλης των αυτοαπασχολούμενων 
φαρμακοποιών σε συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα που:

• Αντιπαλεύει την επίθεση στα δικαιώματά μας, διεκδικώντας την ανάκτηση των απωλειών που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
• Συσπειρώνει δυνάμεις ενάντια στα μονοπώλια φαρμάκου που συστηματικά πιέζουν να επεκταθούν και στο λιανικό εμπόριο.
• Παλεύει για να πάψει το φάρμακο και η υγεία να είναι εμπόρευμα.  Διεκδικεί  πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
για όλους, πλήρη επαγγελματικά, επιστημονικά και κοινωνικά δικαιώματα για τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς.

Αξιοποίησε τις εκλογές στους Συλλόγους για να ενισχύσεις αυτό το κίνημα. Κάνε το αποφασιστικό βήμα με την υπερψήφιση 
των συνδυασμών της ΔΗΠΑΚ – Φαρμακοποιών.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Οι ανάγκες του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας ωθούν το κεφάλαιο  να  επεκτείνει  τη  δράση  του εκεί που τα προηγούμενα 

χρόνια κυριαρχούσε η μικρή και μεσαία επιχείρηση, οι  αυτοαπασχολούμενοι  επαγγελματίες.  Από αυτήν την αντικειμενική εξέλιξη 
δεν εξαιρείται κανένας  κλάδος,  καμιά  ειδικότητα.  Αυτή  βιώνουμε  και  εμείς,  όπως  και  όλοι  οι  επαγγελματίες με μικρές    
επιχειρήσεις.  Αυτή είναι η “κανονικότητα” που λέει η εκάστοτε Κυβέρνηση.

Όποιο μέτρο κι αν παρθεί στη βάση της «ανταγωνιστικότητας» και της επιχειρηματικής δράσης οδηγεί στην ισχυροποίηση 
των μεγαλοεπιχειρηματιών και στην επιδείνωση της δικής μας θέσης. Το φάρμακο ως εμπόρευμα, αντικείμενο κερδοφορίας και 
πλουτισμού, αποτελεί ισχυρό  κίνητρο  για  το  κεφάλαιο  και  τους  μεγαλοεπιχειρηματίες  για  επενδύσεις  και  συγκέντρωση  της  
αγοράς  στον τομέα  της  λιανικής  πώλησης.

Γι’ αυτό το προηγούμενο καθεστώς ενός ορισμένου «προστατευτισμού» του αυτοαπασχολούμενου φαρμακοποιού αμφισβητείται 
και ανατρέπεται, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τους νόμους της αγοράς.

Στην πολιτική στήριξης της συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου σε ισχυρές επιχειρηματικές μονάδες οφείλεται η προοπτική 
πλήρους απελευθέρωσης του επαγγέλματος, το άνοιγμα της πολυϊδιοκτησίας, οι αλυσίδες φαρμακείων, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, 
η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας, η κατάργηση της ενιαίας τιμής και του ενιαίου ποσοστού κέρδους για ένα μέρος των 
φαρμάκων, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, που επιδεινώνουν τη θέση του αυτοαπασχολούμενου φαρμακοποιού.

Στην πολιτική δραστικής μείωσης των δημόσιων δαπανών (κράτους και ασφαλιστικών ταμείων) οφείλεται ότι το φάρμακο 
γίνεται “φαρμάκι” για τις τσέπες των ασθενών. Με τα “κόλπα” της ασφαλιστικής και λιανικής τιμής, της διεύρυνσης της λίστας των 
ΜΗΣΥΦΑ, του χαρατσιού του 1€ ανά συνταγή οι ασθενείς να πληρώνουν έως και το 80% της τιμής του φαρμάκου ενώ τυπικά ισχύει 
η συμμετοχή του 25%!

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΜΕ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΤΕ  ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΤΗΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»,

ΤΗΝ «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΤΕ   ΔΗ.ΠΑ.Κ.  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ



Αυτήν την πολιτική σχεδίασαν και υλοποίησαν διαδοχικά όλες οι Κυβερνήσεις, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας 
και επεκτείνοντας η κάθε μια το έργο της προηγούμενης, διεκδικώντας τα “πρωτεία” στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των 
αντιλαϊκών μέτρων στο όνομα του “εξορθολογισμού” των δαπανών και του “νοικοκυρέματος”.

Με αυτήν την πολιτική υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων μόνιμα χαμένοι είναι η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων 
φαρμακοποιών και η φαρμακευτική περίθαλψη του λαού. Δε μπορείς να προσδοκάς ούτε καν κάλυψη ενός μέρους των απωλειών 
που είχες τα τελευταία χρόνια.

 
Αξιοποίησε την πείρα σου. Κρίνε τα έργα και λόγια των συνδικαλιστικών ηγεσιών…

Οι ηγεσίες στους ΦΣ και τον ΠΦΣ, στις οποίες ηγούνται οι “πολύχρωμες” παρατάξεις των κομμάτων που στηρίζουν την 
πολιτική υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, αποτέλεσαν τους πολύτιμους βοηθούς στην αντιλαϊκή πολιτική και μέτρα όλων 
των Κυβερνήσεων. Στηρίζουν τον βασικό άξονα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και των κατευθύνσεων της ΕΕ στον κλάδο, τις 
παρουσιάζουν ως μονόδρομο στον οποίο οι αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί πρέπει να προσαρμοστούν. Πρόκειται για δυνάμεις 
πρότυπα του κυβερνητικού συνδικαλισμού και στήριξης των μεγαλοεπιχειρηματιών του χώρου. Μας «σερβίρουν τρόπους για 
να «σωθούμε», για να κάνουμε “βιώσιμα” τα φαρμακεία μας, να τα κάνουμε τα «φαρμακεία του μέλλοντος»… Στήριξαν όλο το 
θεσμικό πλαίσιο των ανατροπών στους όρους λειτουργίας των φαρμακείων (ιδιοκτησιακό, ωράριο) σε βάρος της πλειοψηφίας των 
αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών.

Κρύβουν ότι οι νόμοι της αγοράς καθορίζουν ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και μας καλούν να προσφερθούμε οικειοθελώς 
ως ορεκτικά στους μεγαλοκαρχαρίες του κλάδου…

Τώρα “εμπνεύστηκαν” το «φαρμακείο των υπηρεσιών» για να γίνουν «βιώσιμα» τα φαρμακεία μας! Ουσιαστικά διεκδικούν – με 
το αζημίωτο – μέρος των εργασιών που έπρεπε να παρέχεται από το δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. Διεκδικούν πάνω στα συντρίμμια της 
δημόσιας ΠΦΥ να επεκταθεί η επιχειρηματική δράση των μεγαλοφαρμακοποιών σε βάρος των ασθενών. Συμβάλουν να υλοποιηθεί 
το σχέδιο για την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας.  

Οι διάφορες “αναθέσεις” υπηρεσιών της Κυβέρνησης  στα Φαρμακεία την περίοδο της πανδημίας αποτελεί ένα είδος προετοιμασίας 
αυτής της προοπτικής. Όμως το “Φαρμακείο των υπηρεσιών” αφορά και είναι στόχος των μεγαλοεπιχειρηματιών του χώρου και όχι 
της πλειοψηφίας των μικρών συνοικιακών φαρμακείων.

 Η ενισχυση των εισοδηματων των φαρμακειων από την παροχη των υπηρεσιων που παρειχαν την περιοδο της πανδημιας(τεστ),δεν 
αφορουσε όλα τα φαρμακεια,καθως αρκετα δεν ειχαν την δυνατοτητα να τις παρεχουν,αλλα ηταν και προσωρινη,με αποτελεσμα να μην 
μπορουν να αντιρροπησουν τις αυξημενες πληρωμες των λειτουργικων εξοδων,τη φορολογια,τις υποχρεωτικες εκπτωσεις(rebate) 
και την ακριβεια στα ειδη διαβιωσης.

Η βιομηχανία των “πιστοποιήσεων” και της “δια βίου μάθησης” αποτελούν άλλο ένα μηχανισμό διαχωρισμού των φαρμακοποιών 
και των φαρμακείων των “πολλών ταχυτήτων”. Οι πληρωμές για την παρακολούθηση των σεμιναρίων και ο προσανατολισμός τους, 
οι διαφορετικές δυνατότητες των φαρμακοποιών να ανταποκριθούν, η παντελής έλλειψη κρατικής στήριξης που να εξασφαλίζει 
την καθολική επιμόρφωση των φαρμακοποιών, αντικειμενικά βάζει εμπόδια στην απόκτηση του αναγκαίου αριθμού “πιστωτικών 
μονάδων - “μορίων”. Αυτό αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο που συνδέεται ενδεχομένως με ανάλογο περιορισμό στις εργασίες 
μεταξύ των φαρμακοποιών μέχρι και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Και σε αυτές τις εκλογες εμφανιζονται πληθωρα παραταξεων που διεκδικουν την ψηφο των φαρμακοποιων.
Η ΕΦΦΑ (Μανωλοπουλος) ,ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ(Δαγρες), ΑΚΙΦ(Καλογεροπουλος) είναι παραταξεις που συνεργαζονται και 

συμμετεχουν στο προεδρειο του ΠΦΣ.Εχουν ψηφισει από κοινου την προηγουμενη τριετια ολες τις προτασεις και πρωτοβουλιες 
που πηρε ο ΠΦΣ λειτουργωντας ουσιαστικα ως μια παραταξη.Εχουν κανει ευαγγελιο το “φαρμακειο των υπηρεσιων” δεμενοι στο 
αρμα της κυβερνητικης πολιτικης της ΝΔ,αποδεχομενοι ολο το μνημονιακο πλαισιο της “απελευθερωσης” του φαρμακειου,οπου 
περιγραφεται “το φαρμακειο του μελλοντος”που είναι το φαρμακειο των μεγαλοεπιχειρηματιων και οι αλυσιδες φαρμακειων.
Οι παραταξεις ΣΥΜΜΑΧΙΑ(Λουραντος),ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΣΥΡΙΖΑ),ΔΗΕΦ(Ψαριανος) είναι οι παραταξεις που διοικησαν την προηγουμενη 
τριετια τον ΦΣΑτικης.Κανουν κριτικη στη διοικηση του ΠΦΣ για κυβερνητικο συνδικαλισμο και για υποταγη στις εντολες της 
ΝΔ,ουσιαστικα αποδεχονται και εχουν ψηφισει ολο το πακετο των “υπηρεσιων” της προηγουμενης τριετιας,όμως θεωρουν ότι 
θα επρεπε να ειχαν διεκδικηθει και “ανταποδοτικα”ωφελη για τον κλαδο.Υπηρετουν την ιδια γραμμη μεσα από τον δρομο του 
“ικανου”διαπραγματευτη με την κυβερνηση.Την ιδια περιοδο εφεραν τον μεγαλυτερο Συλλογο της χωρας σε αποσυνθεση , χωρις 
Γενικες Συνελευσεις,βοηθωντας εμμεσα στο να περασουν αναιμακτα ολες οι πρωτοβουλιες της κυβερνησης της ΝΔ.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους ιμπεριαλιστικούς συνασπισμούς έχουν οδηγήσει στον 

πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας, με ορατό κίνδυνο γενίκευσής του και τον λαό να γίνει θύμα αντιποίνων από την ενεργό συμμετοχή 
της χώρας με ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων. Στοιχείο των ανταγωνισμών είναι η ένταση της επιθετικότητας της άρχουσας τάξης 
της Τουρκίας όπου και με τις “πλάτες” του ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ στο όνομα της Νατοϊκής συνοχής, θα τροφοδοτήσει παζάρια και 
αντιπαραθέσεις με θύματα τους λαούς Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

• Λέμε ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μεταξύ των ληστών στην Ουκρανία. 
Να κλείσουν όλες οι Νατοϊκές βάσεις. Καμία στρατιωτική μονάδα εκτός συνόρων.

Σε περίοδο ενδεχόμενης νέας βαθύτερης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης με βαριές συνέπειες για το λαό. Η προαναγγελία 
των αστικών επιτελείων για “μεγάλες ελλείψεις στην Ενέργεια”, “δελτίο στα τρόφιμα”, “εκτίναξη της ακρίβειας”, “γενικευμένη 
φτώχεια”, “σκοτεινές πόλεις”, “κρύα σπίτια” δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης που έχει ως 
κριτήριο το κέρδος.

• Λέμε ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΥΣΙΑ των δικαιωμάτων και των αναγκών μας υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Απόσυρση της Ελλάδας από 
τα μέτρα κατά της Ρωσίας που τα πληρώνει ήδη ο λαός.   



Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Εμείς ως επαγγελματίες επιστήμονες φαρμακοποιοί γνωρίζουμε από “πρώτο χέρι” ότι:
Την εποχή των καινοτόμων και εξειδικευμένων φαρμακευτικών θεραπειών, οι ασθενείς δυσκολεύονται να πληρώσουν για τα 

φάρμακά τους.
Φάρμακα και εμβόλια είναι σε επάρκεια από τη στιγμή που είναι κερδοφόρα σύμφωνα με τα κριτήρια της Φαρμακοβιομηχανίας 

και όχι με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών.
Ενώ οι όροι δουλειάς και ζωής των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών σχετικά επιδεινώθηκε, η Φαρμακοβιομηχανία – 

εγχώρια και διεθνής – έκανε “τρελά” κέρδη την περίοδο της πανδημίας ακόμα και την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής 
οικονομικής κρίσης.

Οι Κυβερνήσεις – ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ – ενώ διατήρησαν για τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς το χαράτσι των υποχρεωτικών 
εκπτώσεων (Rebate), στους Φαρμακοβιομήχανους έδωσαν επανειλημμένα “δωράκια” εκατομμυρίων από τη μείωση του “Claw-
back” για να “τονώσουν τις επενδύσεις”.

Ενώ υπάρχουν τεράστια επιτεύγματα στην επιστήμη, στην τεχνολογία και πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό την περίοδο της 
πανδημίας αναδείχτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι όλα αυτά δε μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και πρόσθετες λαϊκές 
ανάγκες.

Όλα αυτά αποδεικνύουν την ανάγκη της αγωνιστικής συσπείρωσης των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών, με άλλους 
αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς υγειονομικούς. Με αγωνιστική συμμαχία και συμπόρευση με τους ασθενείς, τη λαϊκή 
οικογένεια. Ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και τους μεγαλοεπιχειρηματίες που λυμαίνονται την υγεία και το φάρμακο. 
Για ένα κίνημα που:

• Αντιπαλεύει την επίθεση στα δικαιώματά μας, διεκδικώντας την ανάκτηση των απωλειών.
• Συσπειρώνει δυνάμεις σε αντιπαράθεση με την πολιτική και τα μέτρα που στηρίζουν τους φαρμακοβιομηχάνους και τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες  στο λιανικό εμπόριο .
• Διεκδικεί πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, πλήρη επαγγελματικά, επιστημονικά και κοινωνικά 
δικαιώματα για τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς.
Αυτός ο αγώνας θα είναι αποτελεσματικός όταν συνδέεται με την προοπτική η υγεία και το φάρμακο να είναι καθολικά 

και δωρεάν αγαθά και όχι εμπορεύματα. Σε μια ανάπτυξη όπου το κριτήριο της έρευνας, της παραγωγής και της διακίνησης όλων 
των φαρμάκων και των εμβολίων θα είναι η καθολική και δωρεάν κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού και όχι το κέρδος. Ο 
εργαζόμενος επιστήμονας φαρμακοποιός θα διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού 
του ρόλου στη διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει πλήρη, εργασιακά, 
κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, μακριά από τον ανταγωνισμό και τη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς.

Αξιοποίησε τις εκλογές στους Συλλόγους για να ενισχύσεις αυτό το κίνημα.
Ενίσχυσε με την ψήφο σου αυτή την προοπτική, στηρίζοντας την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Διεκδικούμε:

• Σταθερό υποχρεωτικό ωράριο για όλους, 40ωρο και 5μερο, με εφημερίες που θα καθορίζονται με ευθύνη των συλλόγων με 
κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών.
• Αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία – φάρμακα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Κατάργηση όλων των “λιστών” των φαρμάκων και της “ασφαλιστικής τιμής”. Όλα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται από 
τους γιατρούς, να αποζημιώνονται πλήρως με κρατική χρηματοδότηση και να διακινούνται από τα φαρμακεία χωρίς συμμετοχή 
των ασθενών. Κατάργηση του χαρατσιού του 1€ ανά συνταγή και του ΦΠΑ στα φάρμακα.
• Έγκαιρη εξόφληση των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών. Κατάργηση του rebate.
• Αναμόρφωση της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ για τα ιατροτεχνολογικα προϊοντα. Να θεσπιστεί εκτός της τιμής αποζημίωσης του 
ΕΟΠΥΥ και χονδρική τιμή σταθερή και ίδια για όλα τα φαρμακεια.
• Απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες. Εξασφάλιση από το κράτος της αναγκαίας 
ποσότητας όλων των φαρμάκων.
• Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Χρηματοδότηση του 
κλάδου σύνταξης κατά 1/3 από τους φαρμακοποιούς και 2/3 από το κράτος.  
• Κατάργηση κάθε πληρωμής, συμμετοχής, εισιτηρίων, νοσηλίων για φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό. 
Πλήρεις παροχές σε όλους, κατάργηση των “πλαφόν” και των περικοπών στις παροχές υγείας.
• Κατάργηση-απαγόρευση των ηλεκτρονικών φαρμακείων.
• Απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες. Πλήρης κάλυψη με όλα τα φάρμακα των 
ασθενών στη χώρα μας.
• Είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία Ανώνυμων Εταιρειών από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Να κλείσουν  τόσο η 
ΕΤΕΣΤΑ όσο και το ΙΔΕΕΑΦ.
• Να αυξηθεί το οικογενειακό αφορολόγητο όριο στα 40.οοο ευρώ συν 5000 ευρώ για κάθε παιδί. Να καταργηθούν οι έμμεσοι 
φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο φυσικό αέριο, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας και στα οικιακά 
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Φορολόγηση στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο, τους 
φαρμακέμπορους και φαρμακοβιομήχανους.
• Κατάργηση των εφημεριών των εγκύων φαρμακοποιών με διασφάλιση κοινωνικών επιδομάτων που να αντισταθμίζουν 
την απώλεια εισοδήματος και συνολικά λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της μητρότητας με ιδιαίτερη 
έμφαση στην περίοδο της εγκυμοσύνης, λοχείας.  Πλήρης και δωρεάν παροχή δημόσιας προσχολικής αγωγής.



Ψηφίστε - Δυναμώστε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Στις  εκλογές  στους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Οκτώβρης  2022

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ  Φ.Σ.Α.

ΖΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΣΑΡΡΗ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  

ΔΟΥΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΩΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΔΟΥΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΩΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ

ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΕΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΖΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΜΠΟΥΚΗ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΟΜΒΑΡΔΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΡΡΗ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Φ.Σ.Α. 



Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Στην πρώτη μας εκλογική κάθοδο προ τριετίας, 500 από εσάς μας τιμήσατε με 
την ψήφο σας. Εκλέξαμε τους περισσότερους  αντιπροσώπους στα όργανα των 
2 Συλλόγων, όμως το οριακό αποτέλεσμα της κάλπης του ΦΣΑ μας άφησε εκτός 
προεδρείου. 'Έκτοτε αποφασίσαμε να γίνουμε ο Σύλλογος που ποτέ δεν είχαμε, 
οργανώνοντας/κάνοντας τα παρακάτω: 
- 3 εθελοντικές αιμοδοσίες 
- 5 φιλανθρωπικές δράσεις 
- 7 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά  
- Περιφρούρηση του ωραρίου τις νύχτες, τις Κυριακές και τις αργίες. Συνολικά 

κάναμε 40 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ και δεν έχει εκδικαστεί ούτε μία. 
- Καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού για την COVID19 όταν άλλοι έκλειναν το μάτι στους ανεμβολίαστους 
- Έμπρακτη στήριξη στις υπηρεσίες όταν άλλοι δήλωναν απόντες ή έκαναν βήματα μπρος-πίσω 
- Διαφύλαξη της αργίας της Κυριακής με πρόταση κατάργησης ΟΛΩΝ των εφημερίων και όχι με 
επιστολές και ευχολόγια. 
 
Την ίδια ώρα τα Συλλογικά όργανα του ΦΣΑ τελούν υπό πλήρη διάλυση: 
- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε 3-4 μήνες για μισή ώρα το πολύ. 
- Το Πειθαρχικό τρέχει να μαζέψει τα "σπασμένα" 7 ετών και ακόμα εκδικάζει υποθέσεις του 2018. 
- Γενική Συνέλευση έγινε μόλις μια φορά στα 3 χρόνια. Εντύπωση προκαλεί η σιωπή των "μικρών" 
παρατάξεων που παλιότερα για το ίδιο θέμα θα είχαν χαλάσει τον κόσμο και τώρα ούτε καν 
συνυπέγραψαν το αίτημά μας για οικονομική ΓΣ το φθινόπωρο. 
 
Ως ΕΦΦΑ, έχοντας δώσει τα απαραίτητα δείγματα γραφής όλη την 
περασμένη τριετία, προχωράμε στην επόμενη μέρα των φαρμακείων της 
Αττικής που περιλαμβάνει: 
- υπερωριακή αμοιβή διανυκτέρευσης και αντιγριπικού εμβολιασμού 
- πλήρης αξιοποίηση των social media του Συλλόγου για την καλύτερη 
επικοινωνία με τα μέλη αλλά και με τους πολίτες 
- συχνή συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις ώστε να δείξουμε το 
κοινωνικό μας πρόσωπο 
- άμεση εκδίκαση παραπτωμάτων με βαρύτατα πρόστιμα χωρίς δόσεις σε 
όσους παραβιάζουν το ωράριο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Τα τελευταία 6 χρόνια η συμμετοχή στις εκλογές κυμαίνεται στο 50-60%. Στις 27/11 δεν γίνεται να 
παραμείνουμε τόσο χαμηλά. Αν δεν συντρέχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί 
απουσία, σας περιμένουμε όλους για να στείλετε ένα σαφές μήνυμα: ότι περιμένετε από εμάς να 
στήσουμε από την αρχή τον μεγαλύτερο Φαρμακευτικό Σύλλογο της χώρας.  
 
Με εκτίμηση, 
Κώστας Μανωλόπουλος 
Μέλος ΔΣ ΦΣΑ 
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ΠΛΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΦΟΥΣΕΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΓΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΟΜΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΚΙΜΙΩΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΩΤΣΗ ΦΑΝΗ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΚΑΒΕΛΑ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΠΑΝΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΤΣΑΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΛΑΝΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΚΩΣΤΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 
(ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΦΣΑ) 

(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΦΣΑ)  

(ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ ΠΦΣ) 

(ΑΝΑΠΛ.ΑΝΤΙΠΡ.ΠΦΣ)  

(ΑΝΑΠΛ.ΑΝΤΙΠΡ.ΠΦΣ)  (ΑΝΑΠΛ.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΦΣΑ) 

(ΑΝΤΙΠΡ. ΠΦΣ) 

(ΑΝΤΙΠΡ. ΠΦΣ)  

 

(ΑΝΑΠΛ.ΑΝΤΙΠΡ.ΠΦΣ)  

(ΑΝΑΠΛ.ΑΝΤΙΠΡ.ΠΦΣ)  

(ΑΝΑΠΛ.ΑΝΤΙΠΡ.ΠΦΣ)  



ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ε.Φ.Φ.Α. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. 

TAKTIKOI      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 

 

 

1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ 
2. ΔΕΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΛΥΓΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
4. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
5. ΠΛΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
6. ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
8. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
9. ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

1. ΓΚΑΒΕΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
3. ΘΩΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

1. ΓΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΜΑΡΚΟΥ 
2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
3. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                 

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΜΑΡΙΟΥ 
 3. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 4. ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
 5. ΚΑΛΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ (ΦΑΙΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 
 6. ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 7. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 8. ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΗ) του ΙΩΑΝΝΟΥ 
 9. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
10. ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
11. ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
12. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
13. ΝΙΟΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
14. ΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
16. ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
17. ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
18. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
19. ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 

 1. ΑΡΓΥΡΟΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 2. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 3. ΚΙΜΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 4. ΚΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 5. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 6. ΚΩΤΣΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 7. ΛΕΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 8. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 9. ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
10. ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
11. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
12. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΙΣΗΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
14. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 
15. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ 
16. ΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
17. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
18. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 



Συνάδελφοι,  
για τις εκλογές της 27ης Νοεμβρίου...
ΔΕΝ θα ζητήσουμε την ψήφο σας με μελλοντολογία και υποσχέσεις.

ΑΝΤΙ για πολλά «ΘΑ», σας θυμίζουμε ποιοι είμαστε και τι πράξαμε... γιατί...

...τα τελευταία γεγονότα των...

...ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΤΗΣΕΩΝ OΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ, 
δείχνουν ότι η κατάσταση... και Σοβαρή είναι, και Επικίνδυνη...!!!

Μέχρι τη στιγμή κατά την οποία συντάσσεται το παρόν κείμενο υπάρχουν 
περισσότεροι από 130 συνάδελφοι απλήρωτοι για το 5% των συνταγών ΙΟΥΝΙΟΥ,  
οι δε περικοπές των συνταγών μας, για τις περισσότερες των οποίων  
δεν ευθυνόμαστε, με την παράλογη και αντιδημοκρατική αναγωγή, έχουν φθάσει  
σε απίστευτα οικονομικά νούμερα. Οι εμπνευστές αυτού του τρόπου ελέγχου  
καθώς και οι συμφωνούντες με αυτούς θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤE
Η Παράταξή μας είναι γνωστή. Επί 28 χρόνια έχουμε το προεδρείο  
στον μαχητικότερο σύλλογο της Ελλάδας και πρωτοστατήσαμε πάντα  
σε όλες τις διεκδικήσεις. 

Από το 2010 ειδικά έως το 2014, εμείς γίναμε ο πολιορκητικός κριός  
για τις πληρωμές όλης της Ελλάδας



 ΦΥΚ 

Το 2019 το Υπουργείο διαμηνύει ότι θέλει να λύσει το 
πρόβλημα με τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, ζητώντας να 
τα χορηγούμε ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ από τα φαρμακεία μας.

Σε Δ.Σ. του ΦΣΑ αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ πως ΑΝΕΥ ΑΜΟΙ-
ΒΗΣ δεν μπορεί να γίνει διάθεση για πάνω από τρεις (3) μή-
νες, χρόνος ικανοποιητικός ώστε να βρεθούν κονδύλια, να 
ψηφιστούν και να οργανωθεί ο ΕΟΠΥΥ για την 01.01.2020.
Παράλληλα, γίνεται Διαδικτυακή σφυγμομέτρηση σε  
2 φαρμακευτικούς ιστότοπους με αποτέλεσμα 99%  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΚ ΔΙΧΩΣ ΚΕΡΔΟΣ. 
Στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου, σε ένα φορτικό κλίμα παρουσία καμερών των 
μεγάλων καναλιών (!!!) και μη έχοντας στα χέρια οποια-
δήποτε υπουργική διαβεβαίωση για μελλοντική αμοιβή, 
οι μισοί εκλέκτορες πείστηκαν εντός της αίθουσας, αφού 
δόθηκαν «εγγυήσεις» για 10 περίπου προϋποθέσεις, οι 
οποίες ουδέποτε μέχρι σήμερα τηρήθηκαν. 
Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μέλη του Δ.Σ. του ΦΣΑ ψήφι-
σαν ΑΝΤΙΘΕΤΑ από τις αποφάσεις του Συλλόγου (τις οποί-
ες είχαν οι ίδιοι υπερψηφίσει), προσβλέποντας απλά σε 
προσωπικά οφέλη! Άλλα ψήφισαν στον ΦΣΑ και άλλα στον 
ΠΦΣ… Ψήφος αλλά καρτ από το ΕΦΦΑ (Μανωλόπουλος) και 
AKIΦ (Καλογερόπουλος).

 ΕΦΚΑ 

Ο Σεπτέμβρης του 2019 βρήκε μέρος των φαρμακοποιών 
να τους διαμηνύει ο ΕΦΚΑ εσφαλμένα υπέρογκες οφειλές 
(έως και 60.000 ευρώ στον καθένα). 
Καλέσαμε γραπτώς τον ΕΦΚΑ να ανακαλέσει τα εσφαλμέ-
να ειδοποιητήρια οφειλών.
Ο ΠΦΣ αντιθέτως πρότεινε να προβούν οι πληγέντες σε 
ΕΝΤΑΞΗ στις 120 δόσεις, όπως είπε η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, μέχρι 
να διορθώσει τις οφειλές ο ΕΦΚΑ.
Στις 18 Οκτώβρη 2019 έγινε η καταγγελία του ΦΣΑ προς 
το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
και λίγο αργότερα στις… 
24 Οκτώβρη 2019 αποδεικνύεται ότι ο ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 
και άρα δεν είναι σε θέση να αποδείξει ταμειακές ροές, 
ελλείματα κ.λπ.
Στις 8 Νοέμβρη 2019 ο ΠΦΣ ζητά για πρώτη φορά την ανά-
κληση των ειδοποιητηρίων πληρωμής!!!
ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΗ 2019 αρχίζει το ξήλωμα των εσφαλμέ-
νων ειδοποιητηρίων.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ και πάλι…

ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Την τελευταία τριετία πράξαμε τα πάντα ως Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής για τα συμφέροντα των 
φαρμακοποιών και μόνο…

  ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

Τον Δεκέμβριο του 2020 εκδίδονται 4 ΚΥΑ για τα μέτρα 
λόγω εορτών και lockdown, οπου η κάθε ΚΥΑ ορίζει μια 
Κυριακή (κατά σειρά) κατά την οποία, τα φαρμακεία δύνα-
ται να είναι ανοιχτά. 

− Εμείς αντιδρούμε δυναμικά, εν αντιθέσει με τον ΠΦΣ, ο 
οποίος στα Δ.Σ. διαβεβαιώνει ότι ο νόμος υπερισχύει των 
ΚΥΑ (ενώ η ΚΥΑ υπερισχύει του νόμου όταν ορίζει συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα ως επείγον νομοθετικό έργο).
− Στις 30 Δεκεμβρίου σε Δ.Σ. ο ΠΦΣ προσκομίζει νέα ΚΥΑ 
όπου τα φαρμακεία ρητώς πια εξαιρούνται. Άρα τελικά χρει-
αζόταν απλά μια ορθή ΚΥΑ, όπως από την αρχή φωνάζαμε.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ και πάλι…

 RAPID και SELF TEST 

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 στο Δ.Σ. του ΠΦΣ ο πρό-
εδρος του ΦΣΑ ψηφίζει θετικά για την πραγματοποίηση 
τεστ στα φαρμακεία, ακόμα και με λιγότερα λεφτά από το 
μοντέλο Κύπρου που προτάθηκε, υπό τον όρο της Διατί-
μησης και της δυνατότητας να τα πραγματοποιούν όλα τα 
φαρμακεία και όχι μόνο όσα μπορούν.

Δυο μέρες αργότερα στις 19 Μαρτίου 2021, τα κανάλια και 
το υπουργείο ανακοινώνουν τη διάθεση SelfTest από τα φαρ-
μακεία μας με δωρεάν εργασία, χωρίς να έχει «εμφανώς» 
ενημερωθεί ουδείς εκ των εκπροσώπων φαρμακοποιών.
Ο Κ. Λουράντος εξανίσταται και δέχεται τα βέλη όλων των 
media γιατί λέει το αυτονόητο, ότι δηλαδή ουδείς μπορεί 
να εκμεταλλεύεται τον χώρο του φαρμακείου δωρεάν.
Ο ΠΦΣ, πιστός στο φιλοσοφία της κυβερνητικής στήριξης, 
για να κάμψει αντιδράσεις υπόσχεται σε αντάλλαγμα λύ-
σεις θεσμικών αιτημάτων, με δημιουργία επιτροπής που 
θα μελετούσε τις λύσεις. Μέχρι σήμερα ουδεμία επιτρο-
πή έγινε και ουδένα θεσμικό θέμα λύθηκε. Αντιθέτως 
ορίστηκε αυθαίρετα ως αμοιβή τα 22 cent για ένα έργο το 
οποίο είχαμε τονίσει ότι θα είναι επίπονο. 



 ΜΗΣΥΦΑ 

ΜΑΡΤΗΣ-ΑΠΡΙΛΗΣ 2022, ο ΠΦΣ στηριζόμενος στο δικό 
μας τέχνασμα κατάφερε και πήρε υπογραφή ότι στα e-shop 
μπορούν να πάνε μόνο τα ΓΕΔΙΦΑ κι όχι τα ΜΗΣΥΦΑ. 

Τα ΓΕΔΙΦΑ ως τέχνασμα κι ως επιχειρηματολογία ιδρύθη-
καν επί της προεδρίας Λουράντου στον ΠΦΣ (2014-2017) 
όταν νικήθηκε μνημονιακή επιταγή και δεν μπήκαν τα  
ΜΗΣΥΦΑ στα SuperMarket.

  ΣΤΟ ΦΣΑ
1) Πρωτοπορώντας, τον ΜΑΪΟ του 2020 καθιερώσαμε κατάθεση συνταγών μέσω παραλαβής από ταχυμεταφορείς 
(courier), προστατεύοντας την υγεία των συναδέλφων.

2) Επιτύχαμε την κατάθεση απογραφής ναρκωτικών στην πλατφόρμα του ΦΣΑ κι όχι στην περιφέρεια.

3) Δημιουργήσαμε ασφαλιστικό πρόγραμμα για τα μέλη του ΦΣΑ.

4) Μεταμορφώσαμε στον ιστότοπό μας, την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα του πίνακα εφημεριών-διανυκτερεύ-
σεων, συνδυάζοντας χάρτη google maps κ.λπ.

5) Επιμέναμε πως δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ χωρίς να προΐσταται δικαστής. Αρνηθήκα-
με να υποκαταστήσουμε τον δικαστή και να λειτουργούμε υπό καθεστώς αμφισβήτησης απέναντι στους συναδέλφους 
μας. Δικαιωθήκαμε. Επανήλθε ο δικαστής και από τότε, τα τελευταία δύο χρόνια, εκδικάστηκαν 400 υποθέσεις με από-
λυτη διαφάνεια, έχοντας απέναντι μας, και τους γνωστούς αμφισβητίες του κλάδου που εν είδη «σερίφη» και εκτός 
θεσμικών οργάνων «τρομοκρατούν» αντιπάλους και μη αρεστούς…

6) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Μετά από «ανώνυμες καταγγελίες» (κάθε άλλο παρά ανώνυμες ήταν για εμάς) για δήθεν παρατυπίες στο σύλλογο, 
έκαναν έλεγχο πενταμελή κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και άλλοι κρατικοί φορείς. 
Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από τρία χρόνια εξονυχιστικού ελέγχου, να παραλάβουμε ένα πόρισμα το οποίο δικαιώνει 
τον φαρμακευτικό σύλλογο και δεν αφήνει καμία υπόνοια για παρατυπίες. 
Από την άλλη εκθέτει ανεπανόρθωτα αυτούς που καλυπτόμενοι πίσω από την «ανωνυμία», προσπαθούν να καταστρέ-
ψουν αυτό θα έπρεπε να υπηρετούν. 

 ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ:  
✓ Είμαστε ενάντια στο νέο δόγμα «όποιος θέλει και 
όποιος μπορεί» το οποίο διατυμπανίζουν οι άλλες παρα-
τάξεις για τα ΦΥΚ, τα Self-Test, τα Rapid-Test κ.λπ.

✓ Δεν είμαστε εναντίον των υπηρεσιών, είμαστε ανα-
φανδόν υπέρ, όταν αυτές αφορούν τον επιστημονικό μας 
ρόλο και όχι «αρπαχτές» κάποιας δεδομένης πρόσκαιρης 
κατάστασης.
Είμαστε όμως εναντίον των τσάμπα υπηρεσιών και της 
εκμετάλλευσης του φαρμακείου.

Αγωνιζόμαστε για να φέρουμε ένα καθεστώς υψηλής αξιοπρέπειας στα φαρμακεία 
και το σεβασμό αυτόν δεν θα τον φέρουμε ως επαίτες.



ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΣΑ 
ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΠΕΚΡΗ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ –ΕΛΕΝΗ (ΚΛΕΛΙΑ) του ΠΑΡΙΣΗ 

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΥΜΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΓΔΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΒΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΜΑΓΔΑ) του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του  ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΜΑΓΔΑ)  
του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΠΕΚΡΗ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ –ΕΛΕΝΗ (ΚΛΕΛΙΑ) του ΠΑΡΙΣΗ 

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΣΥΜΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΓΔΑ)  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΠΟΛΕΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΝΙΚΕΛΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΗ 



Επικεφαλής 
παράταξης:

Γιάννης Δαγρές

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:
Είμαστε ανεξάρτητη παράταξη, με διαχρονικά σταθερή παρουσία:
‣ τόσο στο Προεδρείο του Συλλόγου μας,  
 του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ),
‣ όσο και στο Προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
 Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ),

  ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ:
Για εμάς το μέλλον του ελληνικού Φαρμακείου  
βασίζεται σε τέσσερα θεμέλια:
1. Απλοποιημένη καθημερινότητα για να στηριχθεί, 
2. Θεσμική θωράκιση για να προστατευθεί,
3. Οικονομική ευρωστία για να αναπτυχθεί,
4. Επιστημονική Εξέλιξη και Εκπαίδευση για να εξελιχθεί.



  ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ:
1. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ.
Χωρίς καμία ούτε φανερή ούτε κρυφή εξάρτηση από κανένα πολιτικό κόμμα της Ελλάδας.

2. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ.
Οι θεσμικές θέσεις, «οι καρέκλες» για εμάς είναι ευθύνη. 
Όχι αυτοσκοπός ή ατομικό λάφυρο για ιδιοτελείς σκοπούς, που προδίδει την εμπιστοσύνη σου.

3. ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ.
‣ Καλλιεργούμε σχέσεις στην πολιτική, στη Δημόσια Διοίκηση, στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα  
 και στα ΜΜΕ, και έτσι διατηρούμε διαχρονικά και σταθερά ανοιχτές πόρτες παντού  
 για το καλό του κλάδου. 

4.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ.
‣ Συνεργαζόμαστε με συνέπεια και οδηγό τις κοινές Αξίες και Όραμα, και ποτέ συμφεροντολογικά.
‣ Δεν λαϊκίζουμε με στείρο εντυπωσιασμό για να σε ξεγελάσουμε.
‣ Δεν φερόμαστε αυταρχικά και αλαζονικά,
‣ Δεν σπέρνουμε τη διχόνοια και την αναταραχή, αποδυναμώνοντας τον κλάδο,
‣ Δεν διαχωρίζουμε τους συναδέλφους σε «δικούς μας» και «όχι δικούς μας».

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

  ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
1. Πρωταγωνιστήσαμε στη θεσμοθέτηση των αμοιβόμενων υπηρεσιών, με κορωνίδα τον 
αντιγριπικό εμβολιασμό και τις υπηρεσίες COVID-19, 

2. Πρωταγωνιστήσαμε στην εξασφάλιση της αποκλειστικής διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ από τα 
Φαρμακεία μας,

3. Πρωταγωνιστήσαμε στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),

4. Στον Σύλλογό μας, στον ΦΣΑ, πρωταγωνιστήσαμε σαν μέλη του Προεδρείου:
‣ Στη χρήση ταχυμεταφορών για τη μηνιαία συλλογή των συνταγών, που προσφέρει μεγάλη 
ανακούφιση σε όλους μας.
‣ Στη Δωρεάν Ομαδική Ασφάλιση όλων των μελών μας, που προσφέρει ισχυρή θωράκιση σε 
όλους μας.
‣ Στην υιοθέτηση των Ηλεκτρονικών Εφημεριών, που απλοποιεί την καθημερινότητά μας.
‣ Στη δωρεάν συλλογή των υγειονομικών αποβλήτων από τα Φαρμακεία μας, που αναβαθμίζει 
την καθημερινότητάς μας.   

5. Πρωταγωνιστούμε συνεχώς και σταθερά στη στήριξη της καθημερινότητας όλων των 
συναδέλφων.



ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΛΙΓΑ 
ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ

ΩΣ «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

  ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
Ο Σύλλογός μας, ο ΦΣΑ, ο μεγαλύτερος Σύλλογος της χώρας, είναι σταθερά πρωτοπόρος και 
πρωταγωνιστής.

Εμείς σαν ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ονειρευόμαστε έναν ΦΣΑ:
‣ Που θα διευρύνει τις σύγχρονες, και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της καθημερινό-
τητας που ήδη προσφέρει στα μέλη του. 
‣ Που θα εκσυγχρονίζεται συνεχώς ψηφιακά, διαδικτυακά και κτηριακά.
‣ Που θα περιφρουρεί Πειθαρχικά τη Νομοθεσία στις αδειοδοτήσεις, στο ωράριο, και στη δεοντο-
λογική συμπεριφορά όλων μας, με τρόπο ολοκληρωμένο, σταθερό, διαφανή και θεσμικό, και όχι 
ευκαιριακό, δημαγωγικό, αδιαφανή και ρουσφετολογικό.
‣ Που θα προσφέρει σε όλα τα μέλη του συνεχή και σύγχρονη Δια Βίου Εκπαίδευση,
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης (ΙΔΕΕΑΦ).  
‣ Έναν ΦΣΑ με ισχυρή φωνή, με καθοριστικό ρόλο, πρωταγωνιστική παρουσία, και αγαστή  
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ).
‣  Έναν ΦΣΑ με εξωστρέφεια, ισχυρή φωνή και παρουσία στην κοινωνία και στην Πολιτεία.

Στις Εκλογές της 27ης Νοεμβρίου 2022 ζητούμε τη στήριξή σου.

Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
σαν δύναμη ευθύνης και εγγύησης,

δεν έρχεται για να διχάσει και να γκρεμίσει.
Έρχεται για να ενώσει και να χτίσει.

Ο «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»
✓ κατεβαίνει για δεύτερη φορά φέτος το 2022 στις Εκλογές ΦΣΑ, 
σαφώς πιο ενισχυμένος:

✓ Με 33 εκλεκτούς συναδέλφους ως υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό μας,  
σχεδόν διπλάσιους από το 2019.

✓ Με ισχυρή παρουσία στο ψηφoδέλτιο συναδέλφων όλων των ηλικιών, 
από τις μικρότερες ως τις μεγαλύτερες.

✓ Με ευρεία και ομοιόμορφη διασπορά υποψηφίων από άκρη σε άκρη όλης της Αττικής.

✓ Με ιδιαίτερο και κυρίαρχο «άρωμα γυναίκας» στη σύνθεσή του.



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ για ΠΦΣ (υποψήφιοι)
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΦΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΦΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ)
4. ΔΑΓΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ)
6. ΖΟΥΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
7. ΚΑΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)
10. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ)
11. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΔΗΜΟΣ
12. ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ  
 ΜΠΕΤΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΕΤΡΟΣ)
13. ΚΩΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
14. ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
15. ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
17. ΜΟΛΟΧΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
18. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
19. ΠΟΛΛΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΛΑ)
20.ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΡΙΝΗ)
22. ΨΑΛΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
2. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
4. ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
5. ΖΑΝΝΙΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
6. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
7. ΚΑΡΙΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΡΙΑ)
8. ΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
9. ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
10. ΠΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
11. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΣΑ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΣΑ

1. ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ)
2. ΔΑΓΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ)
4. ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΔΗΜΟΣ
6. ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ 
  ΜΠΕΤΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΕΤΡΟΣ)
7. ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
8. ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΠΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)

1. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ)

2. ΜΟΛΟΧΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)

3. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΣΑ

1 ΖΑΝΝΙΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

2 ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

3 ΠΟΛΛΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΛΑ)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ για ΦΣΑ (υποψήφιοι)



Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τα τελευταία 3 χρόνια ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις σε επαγγελματικό 

και προσωπικό επίπεδο. Βιώσαμε μια μεγάλη παγκόσμια υγειονομική 

κρίση, με αρκετές απώλειες. Βρεθήκαμε στο κέντρο της πανδημίας και 

ήμασταν συνεχώς παρόντες, αναδεικνύοντας τον ρόλο μας. 

Αν κάθε κρίση όμως είναι και μια ευκαιρία, για τον κλάδο μας η ευ-

καιρία αυτή πέρασε ανεκμετάλλευτη. Βάλαμε πλάτη σε κάθε πρόχειρο 

σχεδιασμό της σαστισμένης πολιτείας, χωρίς να διεκδικήσουμε θεσμικά 

ανταλλάγματα στα δίκαια αιτήματά μας. Ικανοποιηθήκαμε με την πρό-

σκαιρη ρευστότητα, απεμπολώντας τη μοναδική δυνατότητα να δια-

πραγματευτούμε στρατηγικά, σε στιγμές που ήμασταν αναντικατάστατοι. 

Η πλειοψηφία του ΠΦΣ αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων.  

Λειτούργησε δέσμια κομματικών επιλογών, χωρίς συλλογικότητα, διεκ-

δίκηση και διάφανη διαδικασία διαβούλευσης, απαξιώνοντας τα πρω-

τοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα. Επικοινώνησε και υπερασπίστηκε 

την επιδοματική πολιτική, που κάλυψε την απουσία χρηματοδότησης 

του ΕΣΥ και των άλλων δομών υγείας. Δεν κατάφερε να αφουγκραστεί 

και να αναδείξει τις ανάγκες των φαρμακείων της γειτονιάς ώστε να 

θωρακιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.



Να δοθεί τέλος στην ασυνέπεια πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ!  
Οι συνάδελφοι δε γνωρίζουν πότε και τι θα πληρωθούν. Πλήτ-
τεται η οικονομική αξιοπιστία τους και εντείνεται η ανασφάλειά 
τους. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, στην εποχή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης να μην υπάρχει πλήρης έλεγχος κατά την έκ-
δοση της συνταγής και να δεχόμαστε περικοπές για ασήμαντους 
λόγους από ευθύνες τρίτων, ενώ η θεραπευσιμότητά τους συχνά 
γίνεται με παρεμβάσεις “ατομικής εκδούλευσης".

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ φαρμακοποιών διεκδικεί ως απαραίτητα:

Επανασχεδιασμό του νομοσχεδίου για τις συνενώσεις! Με τη 
σημερινή του μορφή, οδηγεί σε εξαφάνιση των μικρών εταίρων. 
Να δοθεί η δυνατότητα εταιρικής  μορφής μόνο ως ΟΕ, ΕΕ και 
ΣΥΝΠΕ, με 1 ψήφο σε κάθε έναν από τους 7 φαρμακοποιούς και 
ξεκάθαρα σημαντικά κίνητρα (φορολογία, rebate κ.α.), ώστε να 
αποτελέσει ανάσα και προοπτική για το μέλλον του φαρμακείου 
της γειτονιάς.

Θεσμοθετημένες υγειονομικές υπηρεσίες! Διεκδικούμε την 
ενεργό συμμετοχή μας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με υπη-
ρεσίες όπως ο καθολικός εμβολιασμός των ενηλίκων, και όχι τη 
μετατροπή μας σε ένα ακόμη ΚΕΠ, με υπηρεσίες γραμματειακής 
υποστήριξης που υποβαθμίζουν την επιστημονικότητά μας. 

Τη διανομή των ΦΥΚ και όλων των φαρμάκων, πλην των νοσοκο-
μειακών, από τα φαρμακεία μας με αξιόλογο κέρδος! Αύξηση της 
φαρμακευτικής δαπάνης για πλήρη κάλυψη των αναγκών των πο-
λιτών σε καινοτόμα βιοτεχνολογικά φάρμακα που εντάσσονται συνε-
χώς στη θεραπευτική, χωρίς τις ουρές της ντροπής και την απίστευτη 
ταλαιπωρία των ευπαθών ομάδων. Πρόκειται για φάρμακα που αυ-
ξάνονται σε αξίες, ποσότητα και σημασία για την υγεία των ασθενών 
και πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας, συ-
νεισφέροντας και στην οικονομική μας βιωσιμότητα στο μέλλον.

Σοβαρή ενασχόληση της πολιτείας και του ΠΦΣ με το θέμα των ελ-
λείψεων! Ελλείψεις σε απαραίτητα για τον πληθυσμό φάρμακα, πε-
ρισσότερες από ποτέ, που ταλαιπωρούν τους ασθενείς και κάνουν 
ανυπόφορη την καθημερινότητα των φαρμακοποιών, δημιουργώντας 
εκνευρισμό, χαμένες εργατοώρες και  εισόδημα. Να αναλάβει επι-
τέλους ο ΕΟΦ τον ρόλο του στην προστασία της δημόσιας υγείας, με 
μακροχρόνια απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών, ρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου των φαρμακαποθηκών και πλήρη ιχνηλάτηση της 
πορείας των φαρμάκων από τον παραγωγό έως τον ασθενή. 

Η ΣΥΜΜΕΤOΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ!



Απαλοιφή του τιμωρητικού 0,8% για τα πρωτότυπα φάρμακα 
που ο γιατρός ή ο ασθενής επιλέγουν.

Να ρυθμιστεί το πλαίσιο λειτουργίας των e-shop και να σταμα-
τήσει κάθε πιθανή απόπειρα εξ’ αποστάσεως πωλήσεων φαρ-
μάκων! Αποτελεί αιτία πολέμου για τον κλάδο μας.

Μείωση του ωραρίου των φαρμακείων! Ώστε να μπορούν οι 
αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί και οι εργαζόμενες μητέ-
ρες να βρίσκουν χρόνο για οικογενειακή ισορροπία, εκπαίδευση, 
αυτοβελτίωση και ενασχόληση με τα κοινά. Χωρίς να βλέπουν το 
φαρμακείο τους να φθίνει, αδυνατώντας να ακολουθήσει τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες (συναδέλφους ή μη πλέον) του κλάδου σε 
μια διαρκώς αυξανόμενη διαστρωμάτωση.

Επαναδιαπραγμάτευση του ιδιοκτησιακού των Φαρμακείων!  
Δεν έχουν θέση στον κλάδο μη φαρμακοποιοί «επιχειρηματίες» 
και πολυϊδιοκτήτες φαρμακείων.

Αύξηση των συντάξεων για τα μέλη μας! Είναι απαράδεκτο μετά 
από τόσα χρόνια συνεχούς εργασίας και εισφορών, οι συνάδελ-
φοι να βρίσκονται αντιμέτωποι με συντάξεις στα όρια της αξιο-
πρέπειας, σαφώς μικρότερες από τους υπόλοιπους επιστήμονες.

Να σταματήσουμε να πανηγυρίζουμε νίκες μόνο για μικροδιευ-
θετήσεις καθημερινότητας και να απαιτήσουμε με δυναμισμό 
την διευθέτηση των στρατηγικών επιδιώξεών μας.

Η ΣΥΜΜΕΤOΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ!

Θέλουμε ο ΦΣΑ να συνεχίσει τον «ενοχλητικό» του ρόλο. Να μην υποταχθεί σε ατομικές σκοπιμότητες και προσωπι-

κές στρατηγικές και να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του. Μακριά από επικοινωνιακά πυροτε-

χνήματα, αφού τα προβλήματα δε λύνονται με selfies και ΦΩΤΟ, παρά μόνο κρύβονται και διαιωνίζονται. 

Δεσμευόμαστε για ενεργό αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων μας με:  

√ Θεσμικό σχεδιασμό.

√ Συνέπεια στις αρχές και τις αξίες μας.

√ Συλλογικότητα με διαφάνεια μέσα από διάλογο, διαδικτυακές ενημερώσεις και σύνθεση των απόψεων σε ανοιχτές 

 συναντήσεις και συζητήσεις.

Γιατί ΜΟΝΟ με ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μπορούμε καλύτερα!!!



ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΦΣΑ ΣΤΟΝ ΠΦΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

- ΑΓΙΟΥΜΠ ΜΙΛΤΟΣ 

- ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

- ΑΝΑΛΟΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

- ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

- ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

- ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

- ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

- ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

- ΜΠΑΡΤΣΗΣ ΤΕΛΗΣ 

- ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

- ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  

- ΣΟΥΝΔΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

- ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΟΥΛΗΣ 

- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΤΙΝΑ 

- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

- ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

- ΖΕΡΒΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 

- ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

- ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΗΣ 

- ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 

- ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

- ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

- ΠΑΡΘΥΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

- ΠΕΤΣΟΜΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

- ΡΟΚΚΑ ΙΣΜΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΠΑΡΤΣΗΣ ΤΕΛΗΣ 

2. ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

3. ΠΑΡΘΥΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΤΙΝΑ 

2. ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 

3. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΟΥΛΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΦΣΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΦΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΣΑ

1. ΑΓΙΟΥΜΠ ΜΙΛΤΟΣ 

2. ΑΝΑΛΟΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

4. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 

5. ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

6. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

7. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

8. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

9. ΡΟΚΚΑ ΙΣΜΗΝΗ 






