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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΜΑΪΟΥ  2009 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι. 
Πραγματοποιήθηκε η Α’ ετήσια Γενική μας Συνέλευση την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 στην 
οποία ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 
1- Διαβάσθηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του ταμείου και 
ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2008. 
2- Συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση της   εισφοράς μας προς τον ΦΣΜ από 
7,50  σε 10,00 ευρώ μηνιαίως, αύξηση που θα συνοδευτεί από μία γενική ανακαίνιση του 
συλλόγου μας η οποία ήδη σχεδόν μέχρι  σήμερα έχει πραγματοποιηθεί κατά ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό, κάτι που διαπιστώθηκε από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ΓΣ 
του ΣΥΦΘΕ την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009. 
3- Συζητήθηκε η Συλλογική σύμβαση που υπέγραψε ο ΠΦΣ με τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και η 
οποία είναι υποχρεωτική για όλους του Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας μας. Όμως, 
με αυτή τη σύμβαση   δίδεται συγχρόνως  η δυνατότητα σε οποιοδήποτε μέλος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας που δεν επιθυμεί να εκτελεί συνταγές του ΟΠΑΔ να 
το δηλώσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας όσο γίνεται πιο σύντομα 
από την παραλαβή αυτής της εγκυκλίου, στο οποίο έγγραφο θα  αιτιολογεί για ποιο λόγο 
δεν επιθυμεί να εκτελεί συνταγές. Εφόσον το ΔΣ κρίνει ότι οι δικαιολογίες είναι 
αιτιολογημένες, τότε θα εισηγηθεί στον ΠΦΣ και αυτός με την σειρά του στον ΟΠΑΔ για να 
εξαιρεθεί ο συνάδελφος από την εκτέλεση συνταγών από τον ΟΠΑΔ. Εξυπακούεται ότι 
ποτέ πια στο μέλλον ο εν λόγω φαρμακοποιός δεν θα μπορεί   να εκτελεί συνταγές ΟΠΑΔ 
όσο είναι σε ισχύ η σύμβαση μεταξύ ΠΦΣ και ΟΠΑΔ.  
Κύριο πλεονέκτημα  της σύμβασης αυτής είναι ότι όσο είναι σε ισχύ ή ακόμα  και όταν για 
κάποιο χρονικό διάστημα ανασταλεί, τότε κανένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να εκτελεί 
μεμονωμένα συνταγές ΟΠΑΔ, διότι αφενός μεν δεν θα πληρώνεται από τον ΟΠΑΔ 
αφετέρου δε θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση 
δηλαδή μίας αναστολής της σύμβασης για  χρονικό διάστημα, πχ. ενός μηνός, κανένας δεν 
θα έχει το δικαίωμα να εκτελεί μεμονωμένα συνταγές.      Κύριο μειονέκτημα  της σύμβασης 
αυτής είναι ο χρόνος πληρωμής μας, που ναι μεν είναι  εντός 45 ημερών όπως ορίζει ο 
νόμος, αλλά επίσης ακόμα και με αυτήν την παράγραφο δεν μας εξασφαλίζει κανείς ότι θα 
πληρωνόμαστε κανονικά. Μέχρι να ειδοποιηθούμε οι συνταγές ΤΥΔΚΥ θα εκτελούνται 
μεμονωμένα όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 
Όποιο μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να διαβάσει τους όρους της σύμβασης μπορεί 
να απευθυνθεί στα γραφεία του Συλλόγου για να παραλάβει ένα αντίγραφο της.      
  4-  Επίσης ο ΠΦΣ υπέγραψε συλλογική σύμβαση με το ΕΤΑΑ ( ΤΣΑΥ,    Δικηγόροι, 
Μηχανικοί) που θα είναι υποχρεωτική για όλους μας όπως επίσης θα ακολουθήσει η 
σύμβαση με το ΤΑΥΤΕΚΩ ( Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ ). Και πάλι όμως μέχρι  νεωτέρας 
ειδοποίησης εμείς ακόμα εκτελούμε τις συνταγές μόνο του ΤΣΑΥ όπως τις εκτελούμε και 
τώρα. Εάν και πάλι κάποιος     φαρμακοποιός δεν θέλει να εκτελεί   συνταγές του ΕΤΑΑ θα 
πρέπει να το δηλώσει   εγγράφως στον ΦΣΜ,  εξηγώντας συγχρόνως και τους λόγους για 
τους οποίους δεν  επιθυμεί να τις εκτελεί.  
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ             
Ως προς τα « 89 Υψηλού κόστους φάρμακα» σας πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησε 
διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Υγείας με ημερομηνία 9-4-2009 στην οποία αναφέρεται ότι  
« ο ΟΠΑΔ και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία υποχρεούνται να εξοφλούν συνταγές που 
περιέχουν φάρμακα τα οποία ανήκουν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση χωρίς να είναι 
υποχρεωτικά πλέον η αναγραφή από τα φαρμακεία του νοσοκομείου η ένδειξη 
¨ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ¨.  Εμείς μπορούμε μέχρι στιγμής να τα χορηγούμε στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΤΙΜΗ μέχρι 30-9-2009.  
Όσο για την λέξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ», που ακούμε έντονα τώρα τελευταία, ο ΠΦΣ δια του νομικού 
του συμβούλου κου Παπαγεωργίου,  με έγγραφο του που απευθύνεται σε όλους τους 
Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της χώρας,  μας πληροφορεί ότι η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ»  
θεωρείται ότι ακυρώθηκε από το 1993 ως «καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως τεθείσα», με την απόφαση ακύρωσης του Συμβουλίου Επικρατείας 
2429/1998. 
Συνεπώς καταλήγει ο κος Παπαγεωργίου «οι φαρμακοποιοί των οποίων οι συνταγές  
περιεκόπησαν ,παρανόμως με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε η λέξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ έχουν το 
δικαίωμα να απαιτήσουν την καταβολή των ποσών, που παρανόμως περιεκόπηκαν, και σε 
περίπτωση αρνήσεως των υπόχρεων Ασφ. Ταμείων να προσφύγουν στα αρμόδια 
δικαστήρια με αίτημα επί πλέον καταβολής των αναλογούντων τόκων υπερημερίας. 
Σας πληροφορούμε επίσης ότι η προσφυγή που κατέθεσε ο ΠΦΣ για τα «φάρμακα υψηλού 
κόστους» καθώς και οι υπόλοιποι 4 Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα συζητηθούν  στις 13-10-
2009.  
  
ΤΑΞΥ 
Οι συνταγές του ΤΑΞΥ γράφονται μαζί με αυτές  του ΙΚΑ  εφόσον είναι συνταγογραφημένες 
από γιατρό του ΙΚΑ ή από συμβεβλημένο γιατρό του ΤΑΞΥ μέχρι 30-8-2009. Μετά από 
αυτήν την ημερομηνία οι συνταγές ΤΑΞΥ θα αναγράφονται από γιατρούς του ΙΚΑ. 
 
ΜΗΣΥΦΑ 
Όσο για τα ΜΗΣΥΦΑ που έχουν καφέ κουπόνι, μέχρι στιγμής και μέχρι να κυκλοφορήσει ο 
ανάλογος κατάλογος, θα τα χορηγούμε κανονικά σε όλα τα ταμεία, ανεξαρτήτως του 
χρώματος των κουπονιών. Όσο για τον ΟΓΑ σε όλους τους νομούς της χώρας αυτά 
χορηγούνται κανονικά. 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Εφιστούμε και πάλι την προσοχή σας στο θέμα της ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ. Εφόσον ο γιατρός 
αναγράφει περισσότερα των 2 συσκευασιών είναι υποχρεωμένος να γράφει και την 
δοσολογία για να δικαιολογήσει την αναγραφή αυτής της ποσότητας. Σε περίπτωση μη 
αναγραφής θα  περικόπτουν από εμάς   όσα τεμάχια είναι επιπλέον των 2 συσκευασιών. 
 
ΟΓΑ 
Συνάδελφοι  ΠΡΟΣΟΧΗ όσοι ακόμα από εμάς καταχωρούμε τις συνταγές του ΟΓΑ 
χειρόγραφα σε μπλοκ και επειδή οι σελίδες είναι με καρμπόν πρέπει οπωσδήποτε να 
βάζουμε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο για να μην βγαίνουν τα γράμματα και στις 
σελίδες του επόμενου μήνα,  μπερδεύοντας έτσι  τους υπαλλήλους του ΟΓΑ που κάνουν 
τον έλεγχο. 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ 
               Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 
   Ελευθ.Βενιζέλου 7 Τηλ. 0421-20270 
                 38333 ΒΟΛΟΣ 
www.fasyma.gr   e mail: fsm@otenet.gr 
 
Επίσης όσοι δίνουν καταστάσεις μηχανογραφημένες και τις κολλάνε στην άσπρη και την 
πράσινη σελίδα να αφήνουν την στήλη 27 ελεύθερη και να γράφουν τα τελικά αθροίσματα. 
Τέλος για τον ΟΓΑ δεν χρειάζονται ασφαλιστικές ενημερότητες του ΙΚΑ , ούτε φωτοτυπία 
του τιμολογίου παρά μόνο φορολογική ενημερότητα εφόσον το ποσό μας είναι πάνω από 
1467 ευρώ.  
 
ΕΟΦ 
Ο ΕΟΦ με έγγραφο του που έχει ημερομηνία 5-5-2009  μας πληροφορεί ότι το φάρμακο 
TAMIFLU στο εξής θα χορηγείται μόνο από τα Νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ. Όσες 
ποσότητες υπάρχουν από το εν λόγω σκεύασμα στα φαρμακεία μας αυτές θα χορηγούνται 
μόνο με ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ συνταγή. Επίσης σχετικά με το ίδιο θέμα και με άλλο έγγραφο 
του μας πληροφορεί ότι το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο σε αυτούς που προσβλήθηκαν 
από την γρίπη των χοίρων αλλά και σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί τους. 
Επίσης  ο ΕΟΦ μας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για την 
ανακύκλωση των ληγμένων φαρμάκων. 
Σχετικά με τα υδραργυρικά θερμόμετρα και μανόμετρα, και πάλι ο ΕΟΦ, μας πληροφορεί ότι  
αυτήν την στιγμή δεν τίθεται θέμα απόσυρσης τους από τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ δεδομένου 
ότι  δεν υπάρχει κίνδυνος για  την υγεία τους αλλά η απαγόρευση αφορά την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος από τον Υδράργυρο.  
Εμείς οι φαρμακοποιοί θα περιμένουμε οδηγίες για την διαχείριση των αποθεμάτων που 
έχουμε στα φαρμακεία μας. 
 
ΓΕΑ 
Η υπεύθυνος ελέγχου των συνταγών  του ΓΕΑ μας πληροφορεί και μας υπενθυμίζει ότι τα 
μέλη των οικογενειών μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς όχι όμως και οι ίδιοι οι 
ασφαλισμένοι οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε γιατρούς του ΓΕΑ. Σε περίπτωση που 
εκτελούμε συνταγές ιδίων που έχουν συνταγογραφηθεί από ιδιώτη γιατρό τότε αυτές θα 
απορρίπτονται. 
 
 
 
LIFESTYLE ΦΑΡΜΑΚΑ 
Με έγγραφο του που έχει ημερομηνία 29-4-2009 το Υπ. Υγείας μας πληροφορεί και πάλι ότι 
«η δαπάνη απόκτησης των φαρμάκων αυτών καλύπτεται από τα Ασφ. Ταμεία όταν 
υφίσταται αναγκαιότητα συνταγογράφησης τους λόγω συνύπαρξης παθήσεων, που 
σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνωμάτευση του γιατρού προκαλούν ή επάγουν 
δυσλειτουργίες ή προβλήματα που συμβάλλουν στην νοσηρή κατάσταση του ασθενούς». 
Επίσης υπενθυμίζεται από το ίδιο Υπουργείο ότι ο νόμος 3457/2006 προβλέπει την μη 
κάλυψη ενδείξεων φαρμάκων και ΟΧΙ αυτά καθεαυτά τα φάρμακα. Με άλλα λόγια όταν ο 
γιατρός έχει γνωμάτευση που αναφέρει κάποια άλλη ένδειξη από  τις 9 απαγορευμένες  τότε 
αυτά χορηγούνται. 
 
 
  
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Η πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου Μαρία Αντάρα ζητά να εργασθεί σε φαρμακείο. Τηλ. 
6942425133. 
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Η  αισθητικός Αρτεμισία Καβούρα  με προηγούμενη πείρα σε φαρμακείο ζητά εργασία. Τηλ. 
6946268591. 

 
               

 
 Σχετικά με τις πληρωμές των Ασφαλιστικών  Ταμείων στην Εθνική Τράπεζα 
Γ.Ε.Α.         ο   1ος      στις 16/4  &  o  2ος   στις   5/5  

Τ.Σ.Α.Υ.     ο   12ος   στις  7/5  

ΤΑΞΥ         ο   8ος  στις 27/1 
 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ  ο    12ος   στις 3/4 

 
   

 
                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
 
                      Ο  Πρόεδρος                                                    Η  Γραμματέας 
 
 
 
                   Καρατζίκας  Άλκης                                          Τσιώρου  Αντωνία 
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