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30 Μαΐου 2017
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι
Οι επερχόμενεσ εκλογζσ ςτον Πανελλινιο Φαρμακευτικό Σφλλογο αποτελοφν κορυφαία
ςυνδικαλιςτικι διαδικαςία, θ οποία δίνει ςε όλουσ μασ τθ δυνατότθτα και τθν ευκαιρία να
αναλάβουμε ουςιαςτικό ρόλο και δράςθ ςτα όργανα τθσ Διοίκθςθσ και να ενεργοποιθκοφμε ςτθν
επίλυςθ των προβλθμάτων του Κλάδου .
Γνωρίηουμε πολφ καλά ςε ποιά κατάςταςθ ζχει περιζλκει ο Κλάδοσ τα τελευταία επτά χρόνια,
με ευκφνθ όλων των Κυβερνιςεων των χρόνων αυτϊν και των μνθμονίων, με ςωρεία αρνθτικϊν
νομοκετικϊν ρυκμίςεων, οι οποίεσ ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εξακλίωςθ των φαρμακείων μασ.
Εκτιμϊντασ με ρεαλιςμό τισ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ καταιγίδασ, όλα αυτά τα χρόνια, πιςτεφουμε
ακράδαντα ότι :

''η επόμενη τριετία είναι η τελευταία μασ ευκαιρία ''
Κακοριςτικι για το μζλλον μασ και με επιτακτικι τθν ανάγκθ να αλλάξουμε τθν κατεφκυνςι μασ .
Είναι περιττό να απαρικμιςουμε, για ακόμθ μια φορά, τισ απϊλειζσ μασ, τισ οποίεσ εξάλλου τισ
ηοφμε κακθμερινά. Και μάλιςτα με το μζλλον των νζων ςυναδζλφων μασ να προδιαγράφεται ηοφερό ,
εάν ςυνεχίςουμε να παραμζνουμε αδρανείσ.
Από το χαμζνο ΙΔΙΟΚΣΗΙΑΚΟ των φαρμακείων μασ και το ΑΝΑΡΧΟ ΩΡΑΡΙΟ, μζχρι τθν
ΑΝΤΠΟΦΟΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ των ςυναδζλφων μασ, αλλά και τη ΔΡΑΣΙΚΗ ΜΕΙΩΗ του κφκλου
των εργασιών μας, μπορεί κανείσ εφκολα να αντιλθφκεί ότι οδθγοφμαςτε ςε μθ αναςτρζψιμεσ
καταςτάςεισ και άρα επιβάλλεται να δράςουμε άμεςα.
Θα μποροφςαμε να ποφμε πολλά για όλα όςα χάκθκαν τα προθγοφμενα χρόνια, όμωσ θ
εςωςτρζφεια και θ απαιςιοδοξία δεν μασ χαρακτθρίηουν.
Αναμφιςβιτθτα όμωσ, εκείνο που οφείλουμε είναι όλοι μαηί να περιςϊςουμε ό,τι ζμεινε όρκιο,
να προςπακιςουμε να επαναφζρουμε όςα περιςςότερα μποροφμε , και το κυριότερο , να
ςταματιςουμε και να αναςτρζψουμε το αρνθτικό κλίμα και τθν γενικότερθ πτωτικι πορεία .
Ανεξάρτθτοι ςυνδικαλιςτζσ, ζξω από κόμματα, ςτρζφουμε δυναμικά τθν προςοχι μασ ςε όλα τα
μεγάλα και κακοριςτικά προβλιματα και αναδεικνφουμε τθν ανάγκθ να δϊςουμε λφςεισ και
διεξόδουσ, για να πετφχουμε ζναν μεγάλθσ ςθμαςίασ ςτόχο :

''να απελευθερώςουμε και να ενεργοποιήςουμε τισ δυνάμεισ των ςυναδζλφων μασ
για να εξαςφαλίςουμε βιωςιμότητα και προοπτική''
Σε καμιά των περιπτϊςεων δεν επικυμοφμε να εμφανιςτοφμε ωσ Μεςςίεσ και να υποςχεκοφμε
πράγματα που δεν κα καταφζρουμε, καλλιεργϊντασ αυταπάτεσ όπωσ ζκαναν άλλοι.
Για εμάσ θ ςυνδικαλιςτικι ζπαρςθ και ο επαινετικόσ λόγοσ είναι ζννοιεσ ξζνεσ και ζξω από τθ
φιλοςοφία μασ. Τθν παραγωγι ωφζλιμου ζργου τθν εκλαμβάνουμε μόνο ωσ υποχρζωςθ απζναντι
ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ, παρά ωσ επιτυχία .

Κρατάμε ό,τι καλό ζχει γίνει μζχρι ςιμερα, απορρίπτουμε όλα όςα μασ ζχουν εγκλωβίςει και
ξεκινάμε επικεντρωμζνοι ςτουσ παρακάτω πζντε (5) κφριουσ πυλϊνεσ :

Α. Ανάκτθςθ του ςεβαςμοφ τθσ Πολιτείασ προσ τουσ Φαρμακοποιοφσ, τουσ Φαρμακευτικοφσ
υλλόγουσ και τον ΠΦ. Αυτό μποροφμε να το κατορκϊςουμε μόνο εάν πείςουμε με επιχειριματα,
αλλά και ςτθν πράξθ, για τα ςθμαντικά οφζλθ που μπορεί να ζχουν θ Δθμόςια Υγεία, θ ίδια θ
Πολιτεία και τα Αςφαλιςτικά Ταμεία από τθν αξιοποίθςθ των φαρμακείων μασ. Οφείλουμε να
απαιτιςουμε τθν ζναρξθ κφκλου διαβουλεφςεων με τθν Πολιτεία, όπου κα μπουν ςε μθδενικι
βάςθ όλα όςα ταλανίηουν τθ δθμόςια υγεία ςτα ηθτιματα του φαρμάκου και τα οποία
ταλαιπωροφν φαρμακοποιοφσ και αςκενείσ, ςε ςυνδυαςμό βζβαια και με προςπάκειεσ για
ουςιαςτικότερθ και αποτελεςματικότερθ κεςμικι παρουςία ςτθν Ευρϊπθ.
Πρζπει επιτζλουσ θ Πολιτεία, χάριν του Δθμοςίου Συμφζροντοσ, να ςεβαςτεί το ρόλο του
φαρμακοποιοφ ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ και να επανεξετάςει ουςιαςτικά φλζγοντα
κζματα, όπωσ το ΩΡΑΡΙΟ, για το οποίο πρζπει να δοκεί επιτζλουσ θ ενδεδειγμζνθ ανά περιοχι
λφςθ με ςφμφωνθ γνϊμθ των Φ προσ τισ Περιφερειακζσ αρχζσ και να ςταματιςει ζτςι ο
κανιβαλιςμόσ μεταξφ των φαρμακείων. Σο ίδιο ιςχφει και για όλα ΣΑ ΘΕΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΚΛΑΔΟΤ, τα οποία παραμζνουν άλυτα παρά τισ υποςχζςεισ τουσ.
Μζςα από επιτυχείσ διαπραγματευτικζσ μεκόδουσ και ςυνεπι ςυνδικαλιςτικό λόγο,
προςβλζπουμε και ςτοχεφουμε πάντα ςτθν εξαςφάλιςθ ανταποδοτικϊν οφελϊν ςε κάκε
διαπραγμάτευςθ, όποια κι εάν είναι θ ζκβαςι τθσ. Και βζβαια και με τθν αντιςτροφι του κλίματοσ
αλλά και τθσ αντίλθψθσ που υπάρχει ςιμερα ςτουσ αρμόδιουσ τθσ Διοίκθςθσ, οι οποίοι δυςτυχϊσ
μασ κεωροφν δεδομζνουσ και ανιμπορουσ να αντιδράςουμε ςε όποια αρνθτικι ρφκμιςθ.

Β.

Αποκατάςταςθ και άμεςθ βελτίωςθ τθσ ανυπόφορθσ κακθμερινότθτασ των ςυναδζλφων μασ ,

τόςων των μελϊν μασ όςο και των προζδρων και των μελϊν των ΔΣ των Συλλόγων τθσ χϊρασ μζςα
από ζνα νζο τμιμα υπθρεςιϊν ςτον ΠΦΣ, το οποίο κα καλφπτει τα προβλιματα τθσ
κακθμερινότθτασ άμεςα. Στοχεφουμε να επαναφζρουμε τον φαρμακοποιό και τουσ Συλλόγουσ
ενεργοφσ δίπλα μασ. Με τον ΠΦΣ υπθρζτθ των Συλλόγων και όχι ςτθν κακϊσ εννοοφμενθ υπερζχουςα
κζςθ!!! Πρόςφατα παραδείγματα, το εφιαλτικό τετράμθνο με τθ νζα ςφμβαςθ και τθν εφαρμογι του
ΕΔΑΠΥ, θ ελλιπισ διαχείριςθ των λθξιπροκζςμων, θ απουςία ςυνεχοφσ και επίςθμθσ ενθμζρωςθσ των
προζδρων για τθν πορεία των ενταλμάτων πλθρωμϊν, και γενικϊσ θ αδυναμία άμεςων απαντιςεων
ςε κζματα διοικθτικισ φφςθσ που άπτονται τθσ κακθμερινότθτασ των ςυναδζλφων.

Γ.

Εξορκολογιςμόσ και εξυγίανςθ των οικονομικϊν του ΠΦ, και επιτζλουσ παρεμβάςεισ για τθν

ανταποδοτικότθτα των κρατιςεων του 4 τθσ χιλίοισ ςτα τιμολόγια των αγορϊν μασ. Υλοποίθςθ, με
προςαρμογι ςτα ςθμερινά οικονομικά δεδομζνα του Επαγγελματικοφ Ταμείου, που ψθφίςαμε ιδθ
από το 2013. Να μπει ζνα τζλοσ ςτο φαινόμενο κατά το οποίο φκάνουμε να δίνουμε 40.000 και
50.000 χιλιάδεσ ευρϊ ςε όλθ τθν επαγγελματικι μασ ηωι και να μασ επιςτρζφονται τελικά μόνο
10.000, ι και λιγότερα αφριο, κατά τθ ςυνταξιοδότθςι μασ.

Δ. Επιμόρφωςθ, πρακτικι εκπαίδευςθ, εξειδίκευςθ και αναβάκμιςθ του επιςτθμονικοφ ρόλου
των φαρμακοποιϊν, κακϊσ και των υπθρεςιϊν και όλων των εναλλακτικϊν επιλογϊν, που κα
μποροφςαμε να προςφζρουμε ςτουσ αςκενείσ. Με κφρια ευκφνθ του ΠΦ προχωροφμε ςτθ
κεςμοκζτθςθ και ςτθν επιχοριγθςθ Περιφερειακϊν υνεδρίων ανά Διοικθτικι Περιφζρεια τθσ
χϊρασ, με παράλλθλα εκπαιδευτικά προγράμματα ςτουσ Φαρμακευτικοφσ υλλόγουσ και με τθ
φυςικι παρουςία των φαρμακοποιϊν. ' αυτζσ τισ δράςεισ κα διοχετεφςουμε οφζλθ από τθν
εξυγίανςθ των οικονομικϊν μασ.

Ε.

Άμεςθ εφαρμογι ςχεδίου για τθ δθμιουργία ''ςυνεργαςιϊν φαρμακείων ςε ομάδεσ με ςτόχο

να πετφχουμε ςφγχρονεσ μονάδεσ'', ανταγωνιςτικζσ ςτο επαγγελματικό περιβάλλον του ςιμερα
και του αφριο, εξαλείφοντασ ζτςι τθν αβεβαιότθτα χιλιάδων μικρομεςαίων φαρμακείων. Αυτό κα
γίνει άμεςα, με τθν εκπόνθςθ από ειδικοφσ τεχνοκράτεσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ του ΠΦ, θ
οποία κα αποτελζςει οδθγό προσ τουσ Φαρμακευτικοφσ υλλόγουσ για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των
ςυνεργαςιϊν και τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι κάκε άλλου υγιοφσ και αποτελεςματικοφ μζτρου
για τθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτάσ μασ. ε όλο αυτό βζβαια ςτθρίηουμε και ςτθριηόμαςτε
ςτουσ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΜΑ , ωσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ εργαλεία ςτθ βιωςιμότθτά μασ.











τθριηόμενοι επάνω ςτουσ πυλϊνεσ αυτοφσ, προχωροφμε άμεςα ςε επί μζρουσ ςθμαντικζσ
ρυκμίςεισ , όπωσ:
Κλειςτόσ προχπολογιςμόσ για τα μζλθ του ΔΣ / ΠΦΣ, που περιλαμβάνει:
1. Πλαφόν των παρουςιϊν των μελϊν του ΔΣ / ΠΦΣ , που αποηθμιϊνονται για ςυνζδρια, θμερίδεσ,
εκιμοτυπικοφ χαρακτιρα ςυγκεντρϊςεισ, όπου δεν είναι ομιλθτζσ.
2. Περιοριςμό εξόδων από τισ μετακινιςεισ μελϊν του ΔΣ ςτο εξωτερικό και με αυςτθρά ολιγομελι
τθν ομάδα τθσ αντιπροςωπείασ, πχ πρόεδροσ με ζναν τεχνοκράτθ.
Εξοικονόμθςθ χρθμάτων μζχρι 350.000 ευρϊ από τον κωδικό ελζγχου και βεβαίωςθσ είςπραξθσ των
κρατιςεων μασ του 4 τοισ χιλίοισ, το οποίο το πλθρϊναμε ςτο ΤΣΑΥ! Θζτουμε ςτόχο να μεταφερκεί
θ αρμοδιότθτα αυτι ςτον ΠΦΣ, ο οποίοσ μόνο με ζνα μικρό μζροσ των χρθμάτων αυτϊν κα ελζγχει
και κα ειςπράττει τισ κρατιςεισ από φαρμακαποκικεσ και φαρμακευτικζσ εταιρείεσ!!!
Ενεργοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΓΣ για τθν ίδρυςθ Επαγγελματικοφ Σαμείου βάςει των ςθμερινϊν
οικονομικϊν ςυνκθκϊν, προκειμζνου να αποτρζψουμε τουσ κινδφνουσ απϊλειασ των αποκεματικϊν
μασ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αλλά και για τθν καλφτερθ αποδοτικότθτα του 4 τοισ χιλίοισ.
Εκτόσ των ετιςιων τακτικϊν επιχορθγιςεων των Συλλόγων , από τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων που
κα πετφχουμε, κα δθμιουργιςουμε υλικοτεχνικζσ υποδομζσ με ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ ςτουσ
Φαρμακευτικοφσ Συλλόγουσ, για τθν εκπαίδευςθ με φυςικι παρουςία και ςυμμετοχι των
φαρμακοποιϊν, όπωσ γίνεται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ Συλλόγουσ.
Πρόςλθψθ ειδικοφ γραμματζα - τεχνοκράτθ, ςτα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκϊν Συλλόγων, ο οποίοσ
κα προετοιμάηει το ζδαφοσ των ςυναντιςεων του προζδρου και μελϊν του ΔΣ/ΠΦΣ με υπθρεςιακοφσ
παράγοντεσ, ςε τομείσ όπωσ οι πλθρωμζσ, το ΕΔΑΠΥ, κ.α., κακϊσ και κα επιλφει και προβλιματα
γραφειοκρατικοφ χαρακτιρα, για τα οποία δεν κα απαιτοφνται μετακινιςεισ και αποηθμιϊςεισ μελϊν
του ΔΣ, προσ όφελοσ ζτςι και των οικονομικϊν του ΠΦΣ.

 Ανάκτθςθ του κεςμικοφ ρόλου του Πανελλινιου Φαρμακευτικοφ Συλλόγου ςτα ηθτιματα τθσ
τιρθςθσ τθσ Φαρμακευτικισ Νομοκεςίασ και τθσ Δεοντολογίασ..
 Ουςιαςτικι επιτζλουσ αναβάκμιςθ λειτουργίασ των Γ του ΠΦ, διιμερθσ διάρκειασ, δίνοντασ πολφ
περιςςότερο χρόνο ςτον διάλογο, ςτθν κατάκεςθ και επεξεργαςία προτάςεων εκ μζρουσ των
Αντιπροςϊπων και των Προζδρων των Φαρμακευτικϊν Συλλόγων.
 ''Επανίδρυςθ'' τθσ ΕΣΕΣΑ με κανόνεσ διαςφάλιςθσ υγιοφσ λειτουργίασ τθσ, ϊςτε να αξιοποιιςουμε
ςτον υπζρτατο βακμό τα DATA, που είναι αποκλειςτικότθτα των φαρμακείων και τα οποία όμωσ
μζχρι ςιμερα τα εκμεταλλεφονται άλλοι.
 Με βακιά γνϊςθ ςτο μεγάλο ηιτθμα που αφορά τον κλάδο των ΜΟΝΟΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ, κα
εντείνουμε τισ προςπάκειζσ μασ προκειμζνου να δοκεί λφςθ που κα ικανοποιεί τουσ ςυναδζλφουσ
μασ. ανεύθυνων συμπεριφορών!
 Επικοινωνία των δράςεων και των επιδιϊξεων του ΠΦΣ, με τθλεοπτικά ι ραδιοφωνικά ςποτ προσ το
κοινό.
 Αναβάκμιςθ του site του ΠΦ, ϊςτε να πάψει να ζχει τθν εικόνα του φτωχοφ ςυγγενι, με τα ιδιωτικά
blogs να ελζγχουν απόλυτα τθν ενθμζρωςθ.
 Αναβάκμιςθ του Φαρμακευτικοφ Δελτίου ςε επιςτθμονικό περιοδικό αντάξιο των Ευρωπαϊκϊν,
διαχειριηόμενο από ειδικοφσ ςυνεργάτεσ.
Αγαπθτοί υνάδελφοι
Οι προκλιςεισ είναι μπροςτά μασ και οφείλουμε να ανταποκρικοφμε με υπευκυνότθτα και
ςτρατθγικι για να τισ αντιμετωπίςουμε.
Με ενότθτα και αλλθλεγγφθ ςτοχεφςουμε ςτθ βιωςιμότθτα των ςυναδζλφων μασ και να τουσ
δϊςουμε Προοπτικι. Τίποτα δεν μποροφμε να πετφχουμε από μόνοι μασ χωρίσ όλουσ εςάσ.
Με τθν ουςιαςτικι ενεργοποίθςθ των ςυναδζλφων τθσ βάςθσ, ςτουσ οποίουσ οφείλουμε να
εμπνεφςουμε το καινοφργιο και παράλλθλα να δϊςουμε τον άλλο αζρα που χρειάηεται ο κλάδοσ.
Λζμε όχι ςτισ αναχρονιςτικζσ νοοτροπίεσ και ςτθ λογικι των παραταξιακϊν αντιλιψεων. Η
ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυναδζλφων τισ ζχει απορρίψει.
Στθρίηουμε και δίνουμε τθν προοπτικι ςτο Ελλθνικό Φαρμακείο και τον Ζλλθνα Φαρμακοποιό.
Είμαςτε υποχρεωμζνοι να πάμε μπροςτά και να παράγουμε ζργο.
Με τισ δικζσ ςασ προτάςεισ και τισ παρεμβάςεισ, διαμορφϊνουμε το ςωςτό πρόγραμμα των
δράςεων μασ για να επιτφχουμε ζνα καλφτερο αφριο για όλουσ μασ.
Με ςεβαςμό ςτον φαρμακοποιό, εξαλείφουμε κάκε περιοριςμό ςτθν ςυνδικαλιςτικι του
ελευκερία και ζκφραςθ, αποκακιςτοφμε τθν πλθγωμζνθ αξιοπρζπειά του και ενιςχφουμε τθν ιδζα τθσ
ςυλλογικότθτασ, θ οποία δυςτυχϊσ ζχει τραυματιςτεί καίρια τον τελευταίο καιρό.

Δίνοντάσ μασ τθν εμπιςτοςφνθ και τθν ευκαιρία να εργαςτοφμε ςκλθρά, ϊςτε ο
Πανελλινιοσ Φαρμακευτικόσ φλλογοσ να διοικθκεί επάξια και εποικοδομθτικά ,
κτίηουμε όλοι μαηί :
'' τθ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ και τθν ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
του Ελλθνικοφ Φαρμακείου ''.

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ
Για το Διοικητικό υμβοφλιο του ΠΦ :

Βαλτάσ Απόςτολοσ
Βαρουξι Λουκία
Δαμαλά Ελζνθ
Ζικασ
εραφείμ
Κοηϊνθσ Αναςτάςιοσ
Κλοκϊνθ οφία
Μζντασ Ακανάςιοσ
Μπουρουτηόγλου Αικατερίνθ
υμεωνίδθσ Πολυχρόνθσ

Για το Ανώτατο Πειθαρχικό υμβοφλιο :

Ρακιτηι Αναςταςία ( ίςςυ) (Σακτικό Μζλοσ)
Βαςιλάκθσ Αγαπθτόσ (Αναπλθρωματικό Μζλοσ)

