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Θέκα: Αλαζηνιή ρνξήγεζεο θαξκάθσλ επί πηζηώζεη 

από ηα θαξκαθεία ηεο Θεζζαινλίθεο 
 
Αμηόηηκε θύξηε Επγελίδε, 
 
Σε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο πνπ είραηε ζήκεξα ην πξσί κε ηνλ δεύηεξν 
ππνγξάθνληα, επηζπκνύκε λα δηαβηβάζνπκε ζην Σύιινγό ζαο ηελ απόγλσζε ησλ 
ζπλαδέιθσλ καο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Δεκόζην θαη πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο 
ηεο εθαξκνγήο από 15-11-2010 ηεο απόθαζήο ζαο λα αλαζηείιεηε ηελ επί πηζηώζεη 
ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Πξόθεηηαη ζπλνιηθά γηα 6.000 πεξίπνπ αζθαιηζκέλνπο, πνιινί 
από ηνπο νπνίνπο είλαη ρακειόκηζζνη θαη αξθεηνί εμ απηώλ αληηκεησπίδνπλ ρξόληα 
θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. Θέινπκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε πσο θαηαλννύκε 
απνιύησο ην πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε από ην γεγνλόο όηη δελ έρεηε πιεξσζεί από 
ηνλ Φεβξνπάξην. Όκσο, ζα ζπκθσλήζεηε πηζηεύνπκε πσο ν ηειεπηαίνο πνπ θηαίεη, 
θαζόηη απηόο πάλησο πιεξώλεη –θαη ηώξα ππνρξεώλεηαη λα δηπινπιεξώζεη– είλαη ν 
αζθαιηζκέλνο. Καζόηη απηόο, όηαλ πεγαίλεη ζηνλ ΟΠΑΔ θαη θαηαζέηεη ηα ραξηηά ηνπ, 
πέξαλ ηνπ όηη όρη ιίγεο θνξέο πεγαηλνέξρεηαη κεηαμύ ΟΠΑΔ θαη θαξκαθείνπ, ηνπ ιέλε 
πσο ζα ηνπ επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα πνπ θαηέβαιε κεηά από έλα ρξόλν.  
 
Πξέπεη λα αλαδεηεζεί κηα ιύζε ζην επίπεδν όπνπ δεκηνπξγήζεθε ην πξόβιεκα θαη 
απηό δελ είλαη κεηαμύ πκώλ θαη εκώλ, αιιά κεηαμύ πκώλ θαη ηνπ ΟΠΑΔ. Εμάιινπ, 
θαζόηη ν Σύιινγόο ζαο είλαη πνιύ ηζρπξόο, δελ ζα πξέπεη λα εμαληιεί ηελ ζπιινγηθή 
ηνπ απνηειεζκαηηθόηεηα κεηαθέξνληαο ην πξόβιεκα κόλνλ θαη πάληνηε πξνο ηα 
θάησ, κε άιια ιόγηα ζηηο εύθνιεο πιάηεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηαλαισηώλ, αιιά 
ελίνηε θαη πξνο ηα πάλσ, κε άιια ιόγηα ζηηο εύξσζηεο πιάηεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζαο 
θαξκαθαπνζεθώλ θαη θαξκαθνβηνκεράλσλ. 
 
Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο ώζηε λα ιπζεί ην δήηεκα απηό. 
 

Για το Δ.Σ. τοσ ΕΣΔΕΠ 
 

Ο Πξόεδξνο Ο Γξακκαηέαο 
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