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Α.Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ! 

Το success story της συγκυβέρνησης  ΝΔ,ΠΑΣΟΚ που εκτελεί με απόλυτη 

ακρίβεια τα σχέδια της τρόικας ,ΔΝΤ και Ε.Ε. το ζούμε καθημερινά .Είναι 

η εφιαλτική  εκτίναξη της ανεργίας, η δραματική επιδείνωση του 

βιοτικού επιπέδου της εργαζόμενης πλειοψηφίας , η υγειονομική και 

ανθρωπιστική κρίση με μετρήσιμη ήδη τη μείωση του προσδόκιμου 

επιβίωσης.                                                                                                                                                        

Η θλιβερή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι υπεύθυνη για την 

κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και την χρεωκοπία του 

ΕΟΠΥΥ με στόχο να παραδοθεί η υγεία σε χέρια μεγάλων ιδιωτικών 

συμφερόντων. Η πολιτική τους δημιουργεί εκατομμύρια νέους 

ανασφάλιστους λόγω της ανεργίας και του κλεισίματος χιλιάδων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκτινάσσει τη συμμετοχή , φορτώνοντας 

τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης  στις  τσέπες των εργαζόμενων 

και των συνταξιούχων. Διαλύει ότι έχει απομείνει από το ΕΣΥ. Καταργεί 

ολόκληρα νοσοκομεία, μονάδες  υγείας ΕΟΠΥΥ και καθιερώνει την 

πληρωμή όλων των νοσηλίων από τους ανασφάλιστους. Συρρικνώνει 

συνεχώς τις δαπάνες υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης ενώ 

αφήνει στο απυρόβλητο τους φαρμακοβιομήχανους ,τους εισαγωγείς 

και τους διορισμένους μανδαρίνους στις επιτροπές τιμών,που τόσα 

χρόνια αποκόμισαν τεράστια κέρδη σε βάρος των ασφαλιστικών 

φορέων και των ασθενών.Σαν φαρμακοποιοί έχουμε υποστεί τεράστιο 

πλήγμα με αποτέλεσμα λουκέτα, κατασχετήρια ,οικονομική ασφυξία 

αλλά και απαξίωση του επιστημονικού μας ρόλου. 

Β.ΜΠΟΡΕΙ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΦΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΦΣ ΝΑ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ; 

H   πολιτική γραμμή που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις των Δ.Σ. του ΦΣΑ 

και του ΠΦΣ  δεν αντιμάχεται την ουσία αυτής της βάρβαρης 

πολιτικής. Έχει  πλήρως αποδεχθεί τη συνεχιζόμενη μείωση των 

δαπανών υγείας  ,έχει στηρίξει τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ πάνω στα 

καταληστευμένα ταμεία μας . Υπόσκαψε τις αγωνιστικές διαθέσεις του 

κλάδου με αυταπάτες ότι με  «αμοιβαίες» υποχωρήσεις ,«εν λευκώ» 



 

αναθέσεις και συνδικαλισμό των διαδρόμων ίσως «λογικεύαμε» την  

τρόικα και τους υπουργούς της.Οι κινητοποιήσεις μας διακόπτονταν με 

sms και οι εκλέκτορες  στον ΠΦΣ ψήφιζαν ενάντια στις αποφάσεις των 

Γ.Σ. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ρηγμάτων στην ενότητα του 

κλάδου(ωράριο, διευρυμένα, ατομικές συμβάσεις) .                                                                                                                                       

Η συμφωνία των παρατάξεων  στο  προεδρείο του ΦΣΑ προκειμένου να 

μην υπάρξει καμιά  κινητοποίηση για το ωράριο και για τα σοβαρά 

θέματα του κλάδου δεν πρέπει να ξεχαστεί μπροστά στις εκλογές. Σε 

αυτή την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της φτώχειας ,της 

ανεργίας και της ύφεσης δεν «χωράμε» όλοι,συνενωμένοι ή μη. Κάποιοι 

δεν κρύβουν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν πάνω από τα λουκέτα 

μας .Κάποιοι επιθυμούν  να είναι  «συνεργάτες» του Υπουργείου σε 

αυτή την πολιτική της καταστροφής και κάποιοι δυναμιτίζουν την κοινή 

δράση, προβάλλοντας  τη σημαία της «αποκλειστικότητας» των αγώνων 

 

Γ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  είναι «τέκνο της ανάγκης κι ώριμο 

τέκνο της οργής». Επιδιώκει να εκφράσει τα συμφέροντα της 

πλειοψηφίας του κλάδου και να τον κινητοποιήσει για την ανατροπή 

αυτής της πολιτικής . Επιλέγουμε τον συνδικαλισμό των από κάτω και 

της κοινής δράσης με όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και 

το λαό για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία καταστροφής.Δεν 

επιλέγουμε την απομόνωση ,ούτε την ανοχή στα παιχνίδια που 

παίζονται στις πλάτες μας.  Ως εδώ! Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τους 

τοκογλύφους δανειστές και τους θλιβερούς κυβερνητικούς συνεργάτες 

τους!                                                                                                                        

Δ.ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ .ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των μνημονίων,των δανειακών συμβάσεων και 

των εφαρμοστικών νόμων. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων –όχι των 

τραπεζών 



 

 ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στο 

οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της χώρας.  

 Οχι στο κλείσιμο των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας του 

ΕΟΠΥΥ.Κανένα χαράτσι στα νοσοκομεία .Αρνούμαστε την 

είσπραξη του ενός ευρώ από τα φαρμακεία 

 Διατήρηση και ενίσχυση του επιστημονικού μας ρόλου. Τα 

φαρμακεία μας είναι χώρος που σχετίζεται άμεσα με την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. ’Οχι στη μετατροπή μας σε απλό 

εμπορικό κατάστημα  

 Διατήρηση της ύλης στα φαρμακεία μας.ΜΥΣΥΦΑ, 

συμπληρώματα, γάλατα κλπ αποκλειστικά από τα 

φαρμακεία.Κατάργηση e-shop 

 Σταθερή χονδρική και λιανική τιμή στα φάρμακα και στα ΜΥΣΥΦΑ 

 ΕΝΙΑΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ .ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ 

40ΩΡΟ ώστενα μπορούν  να ανταποκριθούν τα χιλιάδες 

φαρμακεία με ένα φαρμακοποιό 

 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ, 

σταθερές ημερομηνίες πληρωμής με βάση συλλογική σύμβαση 

 Κατάργηση του rebate.’Οχι στην επιστροφή των ΦΥΚ χωρίς λογικό 

κέρδος και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση  

 Δίχτυ αλληλεγγύης ,προστασίας στους θιγόμενους συναδέλφους 

με σειρά μέτρων (π.χ. διατήρηση της ισχύος της άδειάς 

τους,χωρίς τη δυνατότητα μεταβίβασης, για κάποιο διάστημα εαν 

κλείσουν για οικονομικούς λόγους ). 

 Κοινό μέτωπο αγώνα για να πάρουμε πίσω όλα τα κλεμμένα απο 

τα αποθεματικά του ΤΣΑΥ 

Ο λόγος στη βάση.Τέρμα στα παζάρια των αποτυχημένων 

γραφειοκρατών.Καμμιά απόφαση χωρίς Γ.Σ. Προτεραιότητα στην 

άμεση δημοκρατία.Υποχρεωτικές εκλογές τομεαρχών  ανά τριετία. 

‘Αμεσος συντονισμός με άλλους υγειονομικούς φορείς                                                  

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ      

 ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ  ΝΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΤΕ 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
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ΓΙΑ ΔΣ ΦΣΑ 

Γιαννόπουλος Γιάννης(Μεταμόρφωση) 

Δραγανίγου Αμαλία(Πετρούπολη) 

Ζωγραφάκη Μαρίνα(Π.Φάληρο) 

Ηλιάδου Σταυρούλα(Ομόνοια) 

Καρουζάκη Αννίκα(Εξάρχεια) 

Νταβανέλου Ντέπυ(Χαλάνδρι) 

Παπουτσή Αντωνία(Παγκράτι) 

Τσιρωνά-Σύψα Αρχοντούλα(Περιστέρι) 

Φιριππίδης Μπάμπης(Πετρούπολη) 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΦΣ                                                                       

Αθανασάκη Ιωάννα 

Δραγανίγου Αμαλία 

Νταβανέλου Ντέπυ 

Τσιρωνά-Σύψα Αρχοντούλα 

Φιριππίδης Μπάμπης 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΦΣΑ 

Αθανασάκη Ιωάννα(Μελίσσια) 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΦΣ 

Γιαννόπουλος Γιάννης 

Ζωγραφάκη Μαρίνα 

Ηλιάδου Σταυρούλα 

Καρουζάκη Αννίκα 

Παπουτσή Αντωνία 

 


