E-mail: fsach@otenet.gr
url: www.fsax.gr

Πάτρα, 17.09.12

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Αχαΐας, που συνήλθε σήμερα, Δευτέρα 17.09.12.,
αποφάσισε, την προσωρινή αναστολή της άρσης πίστωσης, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από
αύριο, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου με ψήφους 75 υπέρ, 23 κατά και 7 λευκά.
Η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Αχαΐας, εκτίμησε πως δίνει προσωρινό χρόνο έως τα
μέσα Οκτώβρη για την ΠΛΗΡΗ αποπληρωμή των συνταγών, που εκτελέστηκαν τον
Ιούλιο. Επίσης, πλήρη εξόφληση των χρεών του Ο.Π.Α.Δ., που νομοθετήθηκαν με τον
ν. 4038 έως την 31η Οκτώβρη και ΠΛΗΡΗ αποπληρωμή συνταγών Αυγούστου ως το
αργότερο 12 Νοέμβρη. Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω χρονικά περιθώρια, η
κυβέρνηση φανεί ασυνεπής, ο Φ.Σ. Αχαΐας, ξεκινά επ’ αόριστον άρση πίστωσης μέχρις
εξόφλησης και της τελευταίας συνταγής, που θα έχει εκτελεστεί ως τότε με
ταυτόχρονες 48ωρες κυλιόμενες απεργίες για την πρώτη εβδομάδα κινητοποίησης
τουλάχιστον. Κάθε Κυριακή θα γίνεται Γ.Σ., η οποία θα κρίνει αν θα συνεχιστούν οι
48ωρες κυλιόμενες, με σταθερή πορεία στην επ’ αόριστον άρση πίστωσης.
Για όποιον γειτονικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, εξακολουθεί να εκτελεί συνταγές ενώ ο
σύλλογός μας θα βρίσκεται σε κινητοποίηση, με αιτήματα που όπως προαναφέρθηκε, δεν
θα χωρούν καμία πλέον αμφισβήτηση και μετακίνηση από την μεριά μας, θα μοιραστεί
έντυπο υλικό σε όλους τους συμπολίτες, που θα τους προτρέπει να εκτελούν τις
συνταγές τους, στα φαρμακεία των νομών αυτών, μιας και τέτοιοι συνάδελφοι, είναι
προφανές πως έχουν αναλάβει «εργολαβία» την κοινωνική περίθαλψη όλης της χώρας.
Ταυτόχρονα στον σύλλογό μας, θα εργαστεί επιτροπή, η οποία θα μαζεύει συνταγές απ’
όσους πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τοις μετρητοίς
στα φαρμακεία των μελών μας και θα τις αποστείλει μαζικά προς εκτέλεση στα
φαρμακεία των συλλόγων, που διαθέτουν πλούσια αποθεματικά.
Δίνουμε πίστωση χρόνου στο Πανελλήνιο Όργανο, να διεκδικήσει εντός των
ασφυκτικών ορίων του χρονοδιαγράμματος, όλα τα προαπαιτούμενα που έχουμε θέσει
ως κλάδος:
1. Καμία πλέον αλλαγή στο ποσοστό κέρδους-εισόδημα του φαρμακείου.
2. Πλήρη εξόφληση συνταγών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου με βάση τις
δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
3. Πλήρη εξόφληση των χρεών του Ο.Π.Α.Δ., το αργότερο έως τις 31 Οκτώβρη.
4. Επαναφορά με επίσημη συμφωνία και από το Υπουργείο Υγείας, της πίστωσης
εντός των νόμιμων ορίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά το τέλος του
χρονοδιαγράμματος.

5. Ουσιαστικό Τειρεσία!-Εξαίρεση από τις συνέπειές του, για πρώτη κατοικία και
επαγγελματική στέγη και όχι απλώς απεριόριστη δυνατότητα χρήσης επιταγών,
που θα μας βυθίζουν σε νέα χρέη.
6. Ο συμψηφισμός, έχει ουσιαστικά «καεί» ως αίτημα, μιας και οι περισσότεροι
συνάδελφοι έχουν αποδώσει τουλάχιστον το 30% των οφειλουμένων στην
εφορία, ήδη.
Παρακολουθούμε με προσοχή και επιφυλακτικότητα, τις κινήσεις της κυβέρνησης. Σε
περίπτωση, που επιχειρηθεί οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στο ποσοστό κέρδους ή
στην νομοθεσία περί 45μερου πληρωμής χρεών των ασφαλιστικών Ταμείων, οι
παραπάνω μορφές κινητοποιήσεων ξεκινούν άμεσα και θέλουμε να ελπίζουμε και
συντονισμένα από το Πανελλήνιο Όργανο.
Οι συνάδελφοι, που συνορεύουν με τον Φ.Σ. Ηλείας, να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα
την αξιοπρέπεια του συλλόγου και να αποφεύγουν να κανιβαλίζουν συνταγές, που θα
καθοδηγούνται από απεργοσπαστικό μηχανισμό στον νομό Ηλείας, προς την κατεύθυνση
των φαρμακείων του συλλόγου μας.
Χαιρετίζουμε, με σεβασμό και συμπαραστεκόμαστε, προς το παρόν ηθικά, στον μαχόμενο
σύλλογο Αττικής και τους υπόλοιπους συλλόγους, που εξακολουθούν άρση πίστωσης,
για τα δικαιώματά μας σε όλη τη χώρα. Υπενθυμίζουμε πάντως, πως συμφωνήσαμε να
μπούμε στην κινητοποίηση, χωρίς να έχουμε ουσιαστικό αιτούμενο, για την ενότητα του
κλάδου και δηλώσαμε από τις 25 Αυγούστου, πως μαζί ξεκινάμε και μαζί σταματάμε.
Ελπίζουμε ως σύλλογος, τα δίκαια αιτήματά μας, να τα παλέψουμε πάλι όλοι μαζί και
αμετακίνητα.
Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, πως θα γίνει έλεγχος συνταγών, από την ίδια επιτροπή,
που διεξήγαγε και τον προηγούμενο έλεγχο. Θα απορρίπτονται, όσες συνταγές έχουν
εκτελεστεί έως ΚΑΙ τις 17 Σεπτέμβρη, εκτός όσων εκτελέστηκαν 1 και 2 Σεπτέμβρη,
που δεν υπήρχε άρση πίστωσης. Δεσμεύτηκαν όλοι στη Γ.Σ., πως η επιτροπή δεν θα
κάνει αποδεκτές, χειρόγραφες συνταγές με διορθώσεις ακόμα και αν φέρουν σφραγίδα
γιατρού και καθώς επίσης και ηλεκτρονικές διορθωμένες, αν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επαναλάβει
την έκδοση απεργοσπαστικών εγκυκλίων. Ό έλεγχος θα διεξαχθεί την τελευταία μέρα
παραλαβής, για όλους τους φακέλους μαζί.
H Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ζητά από τον Συνεταιρισμό Αχαΐας και Νήσων και τις
φαρμακαποθήκες τις Αχαΐας, να ανοίξουν την πίστωση και να ελαχιστοποιήσουν έως
μηδενισμού τα πλαφόν σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, ώστε ισότιμα να
μπορούν να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον έως τις 15 Οκτώβρη, που
αναμένουμε να υλοποιηθεί η πρώτη δέσμευση του χρονοδιαγράμματος Σαλμά.
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