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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν το τέλος του χρόνου και σε μια χρονική περίοδο που 
σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα μας, είναι ανοιχτά. Αφορμή για 
αυτήν την επισήμανση, είναι η Γενική Συνέλευση  του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου  που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στην 
οποία τονίσθηκε για ακόμα μια φορά. ότι χωρίς εμείς οι φαρμακοποιοί να φταίμε, 
είμαστε εμείς που πληρώνουμε, τις συσσωρευμένες σπατάλες, και τα τεράστια λάθη 
που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Σε ότι αφόρα τα τρέχοντα προβλήματα, επισημάνθηκε 
ότι οι καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών μας είναι ένα τεράστιο 
πρόβλημα στενά συνδεδεμένο με την βιωσιμότητα του μικρομεσαίου ελληνικού 
φαρμακείου, που μαζί με τις επικείμενες και πολυσυζητημένες μειώσεις των τιμών των 
φαρμάκων, αντιγράφων και πρωτοτύπων, καθιστούν έως και αδύνατη την συνέχιση 
της λειτουργίας των επιτηρήσεων μας που στην πλειοψηφία  τους εξαρτώνται από το 
καταχρεωμένο και έτοιμο για κατάρρευση ασφαλιστικό σύστημα. Βλέπεται  ότι το 
ελληνικό φαρμακείο και η ασφαλιστική περίθαλψη στην χωρά μας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί και η 
τεράστια αύξηση των κωδικών των φαρμάκων, (1800 νέοι κωδικοί μονό το 2009) 
κυρίως αντιγράφων που έχουν υπέρ καλύψει τα ράφια των φαρμακείων μας και έχουν 
μειώσει ακόμα περισσότερο το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων μας, που μαζί με 
τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών των ταμείων , αναγκάζουν όλους 
εμάς στην αναζήτηση άλλων μεθόδων σε άντλησης κεφαλαίων, με ότι αυτό σημαίνει 
στον καθένα μας. 
Άλλα επίσης ζητήματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη χρονική περίοδο είναι το 
θέμα της επαναφοράς της  λίστας των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, το θέμα της 



 

ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων σε συνολικά τρία (3) σε όλη την χώρα και  
πιο συγκεκριμένα ΙΚΑ-ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ, με τις όποιες αναταράξεις μπορεί αυτή η 
συνένωση να επιφέρει. Τέλος έχουμε και το ζήτημα της απελευθέρωσης του 
επαγγέλματος μας, δηλ. της άρσης όλων των προϋποθέσεων που υπάρχουν προκειμένου 
όλοι οι πτυχιούχοι της φαρμακευτικής να μπορούν να ανοίγουν φαρμακεία χωρίς 
περιορισμούς. 
Συνάδελφοι για όλα αυτά που σας αναφέραμε και κυρίως για το πρόβλημα της 
καθυστέρησης των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων , η Γενική Συνέλευση στις 12 
Δεκεμβρίου 2009 , αποφάσισε την αναστολή από 1ης Φεβρουαρίου 2010 , της επί 
πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τον ΟΠΑΔ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
(εκτός του ΙΚΑ και του  ΟΓΑ) που καθυστερούν την εξόφληση των συνταγών των 
φαρμακείων .Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν σε όλη την χώρα Γενικές 
Συνελεύσεις όλων των Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να εξημερωθούν όλα τα 
μέλη ,για την κατάσταση που επικρατεί και να προετοιμαστούν ενδεχόμενες  
κινητοποιήσεις διαρκείας. Άρα συνάδελφοι σύντομα θα κληθείτε από το Δ.Σ. να 
συμμετάσχετε σε Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας για πάρουμε αποφάσεις για 
κινητοποιήσεις. 
 
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  
 Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 το βράδυ στην καινούργια αίθουσα του κέντρου <Το 
Πέτρινο του Βόλου > στην οδό Μεταμορφώσεως 12 με Πλάτωνος στην πλατεία 
Μεταμορφώσεως, θα βρεθούμε μαζί για να κόψουμε όπως κάθε χρόνο την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας και να διασκεδάσουμε. Τιμή ανά άτομο 30 
ευρώ , που περιλαμβάνει [φαγητό, ποτά και ορχήστρα].Μέχρι τότε θα έχουμε την 
ευκαιρία να ξανά ενημερώσουμε για ότι άλλο καινούργιο πρόκυψη. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΚΑ 
Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι στο ΙΚΑ χρειάζεται να υποβάλουμε , ασφαλιστική 
ενημερότητα. όπως γίνεται κάθε χρόνο για τον Φεβρουάριο 2009, μαζί με την 
παράδοση των λογαριασμών μηνός Ιανουαρίου 2009. Η ασφαλιστική ενημερότητα 
ζητείται από το ΙΚΑ σε όσους συναδέλφους απασχολούν υπάλληλο και εκδίδεται μια 
φορά τον χρόνο για όλο τον χρόνο. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται αρκετή 
υπομονή προκειμένου να συμπληρώσουμε την αίτηση με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. 
Το Δ.Σ. προσπάθησε να βρεθεί τρόπος ,προκειμένου να αποφύγουμε όλη αυτή την 
ταλαιπωρία  , με την βοήθεια της υπεύθυνου της φαρμακευτικής υπηρεσίας του ΙΚΑ κ. 
Ζούνου Κερασιάς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. .Έτσι λοιπόν συνάδελφοι και φέτος θα 
υποστούμε αυτήν την ταλαιπωρία. Καλό θα είναι να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στο ΙΚΑ 
μετά τις 20 Ιανουαρίου 2010 προκειμένου να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία για όλους 
μας. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πρέπει να καταβάλουμε στο τοπικό παράρτημα, του 
ΤΣΑΥ, τις εισφορές μας για το δεύτερο εξάμηνο . Το γραφείο είναι ανοικτό από τις  
8,00 μέχρι τις 13.00 καθημερινές ήμερες ,τηλ. 2421029540 στον Βόλο.. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 2009. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας στέλνουμε μαζί με την εγκύκλιο , σε φωτοτυπία υπόδειγμα 
αίτησης , καθώς επίσης και υπόδειγμα κατάστασης των φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων των πινάκων  Γ, ΓΣ και Δ του Ν.3459Ι06<Κωδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά.>. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τις 
15 Ιανουαρίου ,στην δ/νση υγείας . 



 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ν. 1963/1991 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. 
Στις προδιαγραφές λειτουργίας ενός φαρμακείου επισημαίνεται ,σε έγγραφο που μας 
κοινοποιεί η δ/νση υγείας, ότι το φαρμακείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο κατάστημα 
<άρθρο 4 του ν. 1963/1991> και συνεπώς πέραν της αυτοψίας που διενεργείται για την 
καταλληλότητα του χώρου, τούτο θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια και στα 
υποβαλλόμενα προς την Υπηρεσία της Δ/νσης Υγείας του Νομού μας ,σχεδία κάτοψης , 
από τα οποία θα προκύπτει ότι το κατάστημα που προορίζεται για φαρμακείο είναι ένας 
ενιαίος και αυτοτελής χώρος, χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης εσωτερικά σε άλλο 
κτίσμα. Συνάδελφοι με την επισήμανση αυτή διευκρινίζονται πιθανά ερωτήματα 
συναδέλφων που τους αφορά άμεσα αυτό το θέμα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 2010 
Βρίσκονται ήδη στον Σύλλογο τα μπλοκ για τις εφημερίες του 2010 και κοστίζουν 30 
ευρω όπως και πέρυσι.        
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΦΣΜ στην προσπάθεια του να σας παρέχει έγκυρη και άμεση 
ενημέρωση και πληροφόρηση καθώς επίσης και να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις για άμεση διάδοση της πληροφορίας, δημιούργησε τον καινούργιο 
δικτυακό τόπο (site) του ΦΣΜ υπό τη διεύθυνση www.fsmagnesia.gr. Η 
ηλεκτρονική σελίδα βρίσκεται ήδη υπό λειτουργία και ανανεώνεται συνεχώς, έτσι 
ώστε η τελική της μορφή να μπορεί να αποτελέσει μια πλήρη πηγή ενημέρωσης και 
βελτίωσης της καθημερινότητας για τους συναδέλφους φαρμακοποιούς αλλά και μια 
δίοδο επικοινωνίας με τους πολίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΜ είναι ανοιχτό σε 
προτάσεις των συναδέλφων για ακόμη καλύτερη προσαρμογή της προσπάθειας αυτής 
στις ανάγκες μας. 
 
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1 Ν1)ν 
Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό κατά του ιού 
της νέας γρίπης Α(Η1 Ν1)ν, ο εμβολιασμός υγιών βρεφών και παιδιών ηλικίας 6 µηνών 
έως 4 ετών διενεργείται στα Εµβολιαστικά Κέντρα (Κέντρα Υγείας, ΙΚΑ, νομαρχίες, 
Δήμοι κ.λπ.) από την 1-12-2009, τα οποία προμηθεύονται τα εμβόλια από τα νοσοκομεία 
Επιπλέον, οι μετανάστες μπορούν να εμβολιάζονται και στα Ιατροκοινωνικά 
Κέντρα(ΙΑΚ). Κατά τα λοιπά, τα ΙΑΚ εµβολιάζουν και µε το πανδημικό εμβόλιο τις 
ομάδες πληθυσμού που ήδη εξυπηρετούσαν. Επισημαίνεται. ότι στις σπάνιες 
παρενέργειες του εμβολίου έχουν περιγράφει αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου, µέσα 
στα πρώτα 30 λεπτά από τον εµβoλιασμό. 
Η λήψη φαρυγγικού επιχρίσµατος να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις 
ανοσοκατασταλµένων ατόµων, σε άτοµα που νοσηλεύονται ή πρόκειται να 
νοσηλευθούν, σε περιπτώσεις υποψίας αντοχής στα αντιικά σκευάσματα και στις 
περιπτώσεις συρροής περιστατικών, όπου θα γίνεται δειγµατοληπτική λήψη. 
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙ-ΠΚΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ  
Σύμφωνα με νέα τη νέα υπ. αριθ. 83963/24-11-09 απόφαση του ΕΟΦ τα αντι-ιικά 
φάρµακα TAMIFLU και RELENZA (δραστική ουσία OSELTAMIVIR και δραστική 
ουσία ZANAMIVIR αντίστοιχα) χορηγούνται εφ’ εξής από τα φαρμακεία µε απλή 

http://www.fsmagnesia.gr/


 

ιατρική συνταγή φυλασσόμενη για 2 χρόνια. Στην απλή ιατρική συνταγή θα 
αναγράφονται:  
Ι.    το ονοματεπώνυμο του ασθενούς,  
ΙΙ.   η ηλικία του και  
ΙΙΙ. η αιτιολογία της χορήγησης του αντιιικού φαρμάκου. Η συνταγή θα υπογράφεται με 
τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού. 
Με την παρούσα εγκύκλιο, καταργείται η από 07 Ιουλίου 2009/58520 εγκύκλιος του 
ΕΟΦ για Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή καθώς και 
η υποχρέωση αποστολής φωτοαντιγράφου στο ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΌ.  
έστω και μεταχρονολογημένες. Σχετική φωτοτυπία σας επισυνάπτουμε. 
 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Αγαπητοί συνάδελφοι, η υπόθεση εξέτασης προσφυγών στο ΣτΕ κατά του Ν. 3457, όσον 
αφορά τα πληθυσμιακά κριτήρια ίδρυσης φαρμακείων, που είχε προγραμματιστεί να 
εκδικαστούν στις 27 Οκτωβρίου 2009, αναβλήθηκε για τις 15 Ιουνίου 2010. 
 
IKA 
Σχετικά με τη διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων RENVELA και 
MIMPARA, το ΙΚΑ σε σχετικό έγγραφο του μας ενημερώνει ότι τα φάρμακα αυτά 
έχουν εγκριθεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Ιδιοσκεύασμα Ένδειξη Συμμετοχή 

Mimpara Υπεπαραθυρεοειδισμός σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση 0% 

Mimpara Μείωση υπερασβεσταιμίας σε καρκίνωμα 
παραθυρεοειδούς 0% 

Mimpara Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενείς στους 
οποίους αντενδείκνυται η παραθυρεοειδεκτομή 25% 

Renvela Υπερφωσφαταιμία σε ενήλικες ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση 0% 

Renvela 
Υπερφωσφαταιμία σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο μη υποβαλλόμενους σε κάθαρση με 
φώσφορο ορού > 1,78 mmol/l 

25% 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα διαθέτει πλέον από το Κεντρικό Φαρμακείο του Ιδρύματος, τα 
ιδιοσκευάσματα αυτά και στις παραπάνω περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται 
συμμετοχή 25%, με μηδενική συμμετοχή. 
 
Ε.Τ.Α.Α. 
Σύμφωνα με επιστολή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε σχέση με το νέο 
ενοποιημένο ταμείο Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ), παρόλο που από τον 
ΠΦΣ έχει υπογραφεί σύμβαση με το ταμείο αυτό, εν τούτοις ο κλάδος υγείας του 
ταμείου πρόκειται να ολοκληρωθεί δομικά εντός του 2010 και μέχρι να λειτουργήσει 
ενοποιημένη λογιστική υπηρεσία στο ταμείο αυτό, συνεχίζουμε να εκτελούμε τα ταμεία 
ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και ταμείο Νομικών ως είχαν. Δηλαδή συνάδελφοι μέχρι να 
ολοκληρωθεί  η διαδικασία ενοποίησης του ΕΤΑΑ δεν αλλάζει σε τίποτα ο τρόπος που 
εκτελούμε συνταγές ΤΜΕΔΕ και ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ.  
ΚΛΟΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΙΑΤΡΟΥ 
Στις 6 Δεκεμβρίου 2009 εκλάπη σφραγίδα του ιατρού Κωστή Ιωάννη, χειρουργού με 
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 48659. Προσοχή στις συνταγές  του συγκεκριμένου γιατρού. .  
 



 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πτυχιούχος φαρμακοποιός χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ζητάει εργασία σε 
φαρμακείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 487248. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
Ε.Τ.Ε 
Γ.Ε.Α.                ο 8ος στις 8/12  
Τ.Σ.Α.Υ.            ο 7ος στις 7/121  
ΤΥΔΚΥ             ο 9ος στις 17/12  
 
 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 

ONOMA ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΟΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

NEBACETIN AER.TOP. 
(1083,3+83,3)IU/ML 0598405 NYCOMED HELLAS S.A.  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

MENINVACT  
ΕΜΒΟΛΙΟ PS.INJ.SUS 
10MCG/0,5ML (DOSE) 

2525001 VIANEX A.E 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Συνάδελφοι ο σύλλογος ΦΙΛΟΤΗΣ (Ανθρωπιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος – 

Μανδηλαρά 83 Λάρισα τηλ.2410 238084) ζητά πολυβιταμίνες σε αναβράζοντα δισκία για τα 
παιδιά της Τανζανίας. Όσοι θέλουν ας βοηθήσουν. 

 
 

Συνάδελφοι  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Μαγνησίας σας εύχονται από καρδιάς ΥΓΕΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

                   ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
   

 
 

Για το Δ.Σ. 
 
 
         Ο  Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Ματσιόλης Κων/νος                                                                      Γεωργία Τσάτσου 
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