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Θέκα: Αλαζηνιή ρνξήγεζεο θαξκάθσλ επί πηζηώζεη 

από ηα θαξκαθεία ηεο Θεζζαινλίθεο 
 
Αμηόηηκε θύξηε Δηεπζπληά, 
 
Γλσξίδεηε αζθαιώο ηελ απόθαζε ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Θεζ/λίθεο λα 
αλαζηείιεη από 15-11-2010 ηελ επί πηζηώζεη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, κεηαμύ άιισλ, 
θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Δεκόζην (πεξί ηνπο 6.000 
αζθαιηζκέλνπο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο είλαη ρακειόκηζζνη θαη αξθεηνί εμ απηώλ 
αληηκεησπίδνπλ ρξόληα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο). Οη θαξκαθνπνηνί ηεο πόιεο 
καο ηζρπξίδνληαη όηη ην Δεκόζην έρεη λα ηνπο πιεξώζεη από ην Φεβξνπάξην θαη όηη 
αδπλαηνύλ λα ζπλερίζνπλ λα ρνξεγνύλ θάξκαθα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 
ζπλαδέιθνπο καο επί πηζηώζεη. Οη ζπλάδειθνί καο, όκσο, ζπλερίδνπλ λα 
θαηαβάιινπλ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο, ρσξίο απηνί λα κπνξνύλ 
λα ηηο αλαζηείινπλ, αθνύ νη ελ ιόγσ εηζθνξέο παξαθξαηνύληαη απ’ επζείαο από ηνλ 
εθθαζαξηζηή ησλ απνδνρώλ ηνπο. Όηαλ έξρνληαη δε ζηελ ππεξεζία ζαο γηα λα ηνπο 
θαηαβιεζεί ην πνζό πνπ θαηέβαιαλ, πέξαλ ηεο ηαιαηπσξίαο πνπ πθίζηαληαη, 
δηαπηζηώλνπλ πξνο κεγάιε ηνπο έθπιεμε όηη ηα κόλα πνπ ιακβάλνπλ είλαη έλαο 
αξηζκόο πξσηνθόιινπ γηα ηα έγγξαθα πνπ ζαο θαηέζεζαλ θαη ηελ ππόζρεζε όηη ζα 
ηνπο θαηαβιεζεί ην πνζό πνπ δηθαηνύληαη κεηά από έλα ρξόλν! 

 
Θεσξνύκε όηη ν ΟΠΑΔ πξέπεη λα βξεη άκεζα ιύζε δηεπζεηώληαο ην δήηεκα απ’ 
επζείαο κε ηνπο θαξκαθνπνηνύο, ώζηε λα πάςνπλ νη αζθαιηζκέλνη λα πιεξώλνπλ 
δηπιά ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε. Καηόπηλ απηνύ, θαη κέρξη λα βξεζεί ιύζε 
ζην ζέκα, εκείο, εθπξνζσπώληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ζθνπεύνπκε λα δεηήζνπκε 
από ηελ Πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 
 
Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο ώζηε λα ιπζεί ην δήηεκα απηό. 
 

Για το Δ.Σ. τοσ ΕΣΔΕΠ 
 

Ο Πξόεδξνο Ο Γξακκαηέαο 
 
 

Γηάλλεο Ν. Κξεζηελίηεο 

 
 

Παλαγηώηεο Γθιαβίλεο 
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