
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ 
               Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 
   Ελευθ.Βενιζέλου 7 Τηλ. 0421-20270 
                 38333 ΒΟΛΟΣ 
            e mail: fsm@otenet.gr 
 
                                                                                                                         Βόλος 24/6/09 
                                                                                                                             Αριθ.πρωτ 5090 Φ5,1 
 

 
  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι. 
 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2009 στην Χαλκιδική η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ στην οποία μας 
γνωστοποιήθηκαν τα εξής: 
Για το άνοιγμα του επαγγέλματος που ακούμε συχνά τώρα τελευταία ισχύει αυτό που σας έχουμε ενημερώσει 
και παλαιότερα. Έπρεπε, σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1986,  η Ελληνική νομοθεσία να προσαρμοσθεί προς την 
Ευρωπαϊκή και να ανοίξει τα σύνορα της στους επαγγελματίες που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Πράγμα 
που   το καθυστέρησε η Ελλάδα με συνεχείς παρατάσεις (αυτό ισχύει και για τους Ευρωπαίους 
φαρμακοποιούς, οι οποίοι όμως για να ανοίξουν φαρμακείο στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι πρώτα να 
γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα,    και μετά να ανοίξουν  φαρμακείο σύμφωνα με τα πληθυσμιακά 
κριτήρια  που ισχύουν στην  Ελλάδα). 
 Άλλωστε η Ευρωπαϊκή οδηγία 132/2006 εξαιρεί τα φαρμακεία από όλα τα άλλα επαγγέλματα και αφήνει την 
ευχέρεια σε κάθε κράτος να αποφασίζει όπως αυτό θέλει, πράγμα που επικυρώθηκε  πρόσφατα και με την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 19-5-2009.    
Ως προς τις προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας από κάποιους φαρμακοποιούς εναντίον του Νόμου 
3457/2006, αυτές ήταν να συζητηθούν τον Οκτώβριο του 2008  και αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο του 2009. 
Ως προς το θέμα του ΟΠΑΔ σας πληροφορούμε ότι, ο μεν Οργανισμός ρίχνει το φταίξιμο για την μη πληρωμή 
μας στο Υπ. Οικονομικών, το δε Υπουργείο στον ΟΠΑΔ και στην μέση είμαστε εμείς οι απλήρωτοι 
φαρμακοποιοί. Όπως ξέρουμε ο ΟΠΑΔ εξαρτάται οικονομικώς από το Υπ. Οικονομικών και ο προϋπολογισμός 
του  υπολείπεται κατά πολύ από τις πραγματικές ετήσιες δαπάνες με αποτέλεσμα   ο Οργανισμός αυτός να 
είναι πάντα προβληματικός. 
Υπογράφεται από τον ΠΦΣ σύντομα η νέα συλλογική σύμβαση με τον ΟΑΕΕ. 
Επίσης σας πληροφορούμε ότι παλιές και νέες τιμωρίες των παραβατών φαρμακοποιών θα γίνονται με το ΠΔ 
121/2008. 
Ο Διοικητής του ΙΚΑ και συνάδελφος  Θεόδωρος Αμπατζόγλου  μας ανακοίνωσε ότι πολύ γρήγορα το ΙΚΑ θα 
παρακολουθεί όλες τις συνταγές του ιδρύματος μέσω ΗΥ. Και ότι ήδη το ΙΚΑ προχώρησε σε ισόβια καταγγελία 
της σύμβασης μα κάποιους φαρμακοποιούς που έχουν σοβαρές παραβάσεις. 
Ο συνάδελφος Μανώλης Παπαχατζάκης, που είναι μέλος του ΔΣ του ΤΣΑΥ, μας ανακοίνωσε ότι θα αναληφθεί 
πρωτοβουλία να προκηρυχθεί μελέτη με δαπάνες του ΠΦΣ, ώστε να ιδρυθεί ένα επαγγελματικό ταμείο στο 
οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν  οικειοθελώς όλοι οι νέοι φαρμακοποιοί με σκοπό   να αυξήσουν τις 
συντάξεις πείνας που προβλέπει το ΤΣΑΥ,  σε όσους   άνοιξαν φαρμακείο μετά το 1992. 
ΙΚΑ 
Με την εγκύκλιο λαμβάνουμε και φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με τα φάρμακα υψηλού κόστους 
ΜΗΣΥΦΑ 
Ο ΕΟΦ και το Υπ. Υγείας με έγγραφο τους μας πληροφορούν ότι μέχρι να καταρτιστεί ο  κατάλογος  με τα 
φάρμακα αυτά θα πρέπει τα Ασφαλιστικά Ταμεία να τα αποζημιώνουν όλα χωρίς καμία εξαίρεση. 
 
Με απόφαση του ΕΟΦ στο εξής τα αντιϊκά φάρμακα θα χορηγούνται μόνο από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του 
ΕΣΥ. 
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Σας ενημερώνουμε ότι το Φάρμακο DESFERAL στο εξής θα χορηγείται από τα φαρμακεία μας με 0% 
συμμετοχή.  
 Επίσης,  σύμφωνα με ΚΥΑ του Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Οικονομικών, καθιερώνεται  στο εξής  όπου 
απαιτείται η υποβολή Φορολογικής Ενημερότητας για την είσπραξη  χρημάτων, αυτό θα γίνεται   αυτεπάγγελτα 
από την κάθε υπηρεσία. Η ισχύς της απόφασης αυτής  άρχισε από 28-5-2009. Συνεπώς από τώρα και στο 
εξής εμείς ΔΕΝ υποβάλλουμε   Φορολογική Ενημερότητα σε όλα  τα Ασφ. Ταμεία, αλλά τα ίδια τα Ταμεία 
είναι υποχρεωμένα να την  προμηθεύονται  ηλεκτρονικά από το Υπ. Οικονομικών. 
Μαζί με την παρούσα εγκύκλιο παραλαμβάνεται και υπόδειγμα αίτησης για την χορήγηση άδειας πρόσκαιρου 
κλεισίματος που μας απέστειλε η Διεύθυνση Υγείας Μαγνησίας. Στο εξής μόνο με αυτήν την αίτηση θα 
μπορούμε να παίρνουμε άδεια κλεισίματος. ΠΡΟΣΟΧΗ βγάλτε φωτοτυπία την αίτηση για να την έχετε και για 
την επόμενη φορά.  
Επίσης μαζί με την εγκύκλιο παραλαμβάνετε έγγραφο του Υπ. Υγείας σχετικά με το ωράριο, εφημερίες και 
διανυκτερεύσεις των φαρμακείων. Θα πρέπει όλοι μας και κυρίως οι συνάδελφοι της περιφέρειας να το 
διαβάσουν προσεκτικά διότι κάποιοι φαρμακοποιοί λανθασμένα νομίζουν ότι μπορούν οι ίδιοι να ορίζουν το 
ωράριο της περιοχής τους χωρίς να συνεννοούνται  με τους υπόλοιπους συνάδελφους τους αλλά και   με τον 
ΦΣΜ. 
Ξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα επιδοτήσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ που 
θα αφορά και τα φαρμακεία που απασχολούν ή δεν απασχολούν κανένα υπάλληλο. Με το πρόγραμμα αυτό 
επιδοτείται κατά 65% ο εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων, ο εξοπλισμός, συστήματα 
αυτοματοποίησης με τα ποσά να ανέρχονται από 20.000-200.000 ευρώ. Η επιδότηση αφορά επιχειρήσεις που 
έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΦΣΜ. 
Η γιατρός Πούλιου Γαρουφαλλιά από το ΕΣΥ Αργαλαστής μας πληροφορεί ότι χάθηκε συνταγολόγιο της με 
αρίθμηση 8451-8500. 
 

Σχετικά με τις πληρωμές των Ασφαλιστικών  Ταμείων στην Εθνική Τράπεζα 
Γ.Ε.Α.         ο   3ος      στις 18/6   

Τ.Σ.Α.Υ.     ο   1ος   στις  26/5  

ΤΑΞΥ         ο   8ος  στις 27/1 
 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ  ο    3ος   στις 24/6 

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



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ 
               Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 
   Ελευθ.Βενιζέλου 7 Τηλ. 0421-20270 
                 38333 ΒΟΛΟΣ 
            e mail: fsm@otenet.gr 
 
. 
 
   


