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ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2020 

 

 
 

ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ: 

 

Ξεκινήσαμε την πορεία μας ως παράταξη πριν 3 χρόνια, εκλέγοντας εκπρόσωπό μας 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), στις 

προηγούμενες Εκλογές του ΠΦΣ το 2017. 

Σε αυτά τα 3 χρόνια, συνεχώς και αταλάντευτα, συνεργαστήκαμε και με τις δύο 

Διοικήσεις του ΠΦΣ εξίσου και σταθερά, και με τη δράση μας σαν παράταξη: 

i) καταγράψαμε πολλές, τεράστιας σημασίας και στρατηγικής αξίας, και απολύτως 

μετρήσιμες και χειροπιαστές δράσεις και επιτυχίες,  

ii) στηρίξαμε, εκσυγχρονίσαμε και απλουστεύσαμε έμπρακτα την καθημερινότητα 

εκατοντάδων συναδέλφων μας ανά την Ελλάδα, 

iii) προάγαμε ισχυρά το κύρος και την αξία του Φαρμακείου και του φαρμακοποιού 

στην κοινή γνώμη, 

iv) και συμμετείχαμε ενεργά και με συγκεκριμένες προτάσεις σε όλες τις Επιτροπές 

του ΠΦΣ στις οποίες λάβαμε μέρος ως μέλη. 

Πριν λοιπόν σας πούμε ποιοι είμαστε, και ποιο είναι το όραμά μας για το 

Φαρμακείο του μέλλοντος, ας αφήσουμε πρώτα τα έργα μας να μιλήσουν για εμάς: 
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i) ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ: 

 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικά και μόνο, λίγες από αυτές τις μείζονες στρατηγικές πρωτοβουλίες, 

δράσεις και επιτυχίες μας, ως παράταξη, αυτή την 3ετία ήταν: 

 

- Ιούλιος 2017 (Επιτύχαμε σύγκλιση φαρμακοποιών – διαβητικών ασθενών): 

Καταφέραμε ως παράταξη να ιδρύσουμε πολλά υποσχόμενες γέφυρες επικοινωνίας με την 

Ένωση Διαβητικών Ασθενών ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, προσπάθεια που πέτυχε απολύτως και πολύ 

ενθαρρυντικά στον αρχικό στόχο της, αλλά δυστυχώς στη συνέχεια δεν καλλιεργήθηκε 

περαιτέρω από τα Συλλογικά Όργανά μας.   
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- Σεπτέμβριος 2017 (Λύσαμε σοβαρό πρόβλημα στην ΗΙΔΚΑ): Παρεμβήκαμε στη 

Διοίκηση της ΗΔΙΚΑ (τότε Δ-ντης κος. Τάγαρης) και κατορθώσαμε να απαλειφθεί από την 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση αδικαιολόγητη ένδειξη εμβαλλαγίων που προκαλούσε 

άδικες τριβές μεταξύ φαρμακοποιών-ασφαλισμένων και μεγάλη ταλαιπωρία σε εμάς τους 

φαρμακοποιούς. 

 

 

 

 

- Οκτώβριος 2017 (Διασώσαμε το ποσοστό κέρδους των Φαρμακείων μας στα 

ΜΥΣΥΦΑ): Εμείς ήμαστε εκείνοι που πήραμε την πρωτοβουλία και κατορθώσαμε 

πανελλαδικά, και σε όλα τα ηλεκτρονικά προγράμματα υποστήριξης στα Φαρμακεία μας,  

να περισώσουμε από την επαπειλούμενη μείωση του το ενδεικτικό περιθώριο 

κέρδους μας στα ΜΥΣΥΦΑ,  

διασώζοντας και κερδίζοντας έτσι με δίκαιο τρόπο, και γλιτώνοντας από τα δόντια 

των φαρμακοβιομηχανιών που ορεγόταν αυτό το τεράστιο ποσό, εκατομμύρια € ετησίως 

προς όφελος όλων των Φαρμακείων της Ελλάδας.  

Στην προσπάθειά μας αυτή η τότε Διοίκηση του κου. Θεοδωσιάδη στον ΠΦΣ μας 

στήριξε ενεργά. 
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- Οκτώβριος 2017 (Επιτύχαμε τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων με 

δραστική ουσία): Εμείς ήμαστε εκείνοι που κατορθώσαμε και καταργήσαμε τη 

συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία στα αντιγριπικά εμβόλια, με τη στήριξη στην 

πορεία του τότε προέδρου του ΠΦΣ κου. Θεοδωσιάδη,   

αποκαθιστώντας έτσι έμπρακτα σε αυτό τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία, και 

έτσι ταυτόχρονα διασώζοντας τα χρήματά μας σαν Φαρμακεία, που είχαν επενδυθεί σε 

αποθέματα σε εμβόλια ανά την Επικράτεια, ένα κέρδος για τα Φαρμακεία μας πανελλαδικά 

ύψους πολλών εκατομμυρίων €.  

 

 

 

- Νοέμβριος 2017 (Στηρίξαμε έμπρακτα τους πληγέντες συναδέλφους μας στη 

Μάνδρα): Στηρίξαμε ενεργότατα, χειροπιαστά, και όσο κανείς άλλος, τους πληγέντες 

συναδέλφους μας στις πλημμύρες της Μάνδρας στην Αττική, και με αμιγώς δικές μας 

ενέργειες κινητοποιήσαμε Φορείς και Εταιρείες που πρόσφεραν βοήθεια δεκάδων χιλιάδων 

€ στους συναδέλφους μας που τα είχαν απόλυτη ανάγκη,  

επιπλέον της στήριξης που συμβάλλαμε και έλαβαν δικαίως οι συνάδελφοι και μέσω 

του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ), μέλος της Διοίκησης του οποίου είναι 

και ο επικεφαλής της παράταξής μας κος. Δαγρές Γιάννης. 
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- Φεβρουάριος 2018 (Αποτρέψαμε την απελευθέρωση (απορρύθμιση) της 

διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ): Συντάξαμε την αναλυτική Έκθεση-Απάντηση του ΠΦΣ προς τη 

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τα ΜΥΣΥΦΑ, σε αντιπαραβολή της αντίστοιχης Έκθεσης του ΙΟΒΕ για 

το θέμα, 

αποκαθιστώντας πλήρως και δημοσίως την αλήθεια, και συμβάλλοντας έτσι 

καταλυτικά στο να συγκρατηθούν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις για εμάς, όπως φερ’  

ειπείν απελευθέρωση και των σημείων διάθεσης (δηλ. πώληση ΜΥΣΥΦΑ και εκτός 

Φαρμακείων) στο μείζον αυτό θέμα για τα Φαρμακεία μας.  
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- Ιούλιος 2017 (Θεμελιώσαμε τη ρύθμιση του ωραρίου των Φαρμακείων): 

Συντάξαμε, καταθέσαμε στον ΠΦΣ και προβάλλαμε στα ΜΜΕ εκτενώς, πλήρη και αναλυτική 

Μελέτη για το ωράριο των Φαρμακείων, ισορροπώντας σε μεγάλο βαθμό τα ψέματα σε 

βάρος των Φαρμακείων μας που χρόνια ολόκληρα είχε υιοθετήσει η κοινή γνώμη για το θέμα 

εξαιτίας της προπαγάνδας. 

Αυτή μας η ενέργεια, μεταξύ άλλων, ήταν από τις βασικές αιτίες που έβγαλαν το 

θέμα του ωραρίου μας από το θεσμικό τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει μέχρι εκείνη τη στιγμή, 

αποκατέστησαν έστω μερικώς την σοβαρά τραυματισμένη στήριξη προς τον Ιερό για το 

Δημόσιο Συμφέρον Θεσμό των Εφημεριών των Φαρμακείων, 

και οδήγησαν σταδιακά και τελικά στη μερική βελτίωση του ωραρίου των 

Φαρμακείων μας, με κατάργηση της πλήρους απελευθέρωσης, της άκρατης διεύρυνσης, 

και της περιφρούρησης της Αργίας της Κυριακής και των Επίσημων Αργιών (Ν. 4613-2019, 

επί υπουργείας κου. Ανδρέα Ξανθού). 
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- Οκτώβριος 2018 (Θεμελιώσαμε την πρώτη θεσμική αναγνώριση υπηρεσίας στα 

Φαρμακεία μας): Με πρωτοβουλία συναδέλφων της παράταξής μας, γεννήθηκε από το 

μηδέν η πορεία του κλάδου μας για θεσμική πλέον αναγνώριση αρχικά, και έτσι 

ευελπιστούμε και αποζημίωση στη συνέχεια, του επιστημονικού ρόλου μας, μέσω των 

υπηρεσιών από τα Φαρμακεία, αρχικά με αναγνώριση του αντιγριπικού εμβολιασμού. 

Ήταν η παρέμβαση-παράσταση του κου. Βαρδιάμπαση Κώστα προς τον τότε 

Υπουργό Υγείας κο. Ανδρέα Ξανθό,  

και η επίδοση στον υπουργό της κοινής Μελέτης για τον αντιγριπικό εμβολιασμό 

που είχαν συντάξει οι συνάδελφοι Βαρδιάμπασης Κώστας (πρόεδρος ΦΣΡεθύμνου) και 

Δερβενιωτάκη Ελισάβετ (πρ. πρόεδρος ΦΣΚοζάνης) που μετέτρεψε το θέμα των υπηρεσιών 

Φαρμακείων, από αόριστη και χωρίς κανένα αντίκρυσμα αναγνώριση που ήταν μέχρι τότε, 

σε συγκεκριμένη κυβερνητική πλέον επιλογή με κατεύθυνση και ταυτότητα. 

 

 

Βαρδιάμπασης Κώστας, Πρόεδρος Φαρμ. Συλλόγου Ρεθύμνου 

 

Δερβενιωτάκη Ελισάβετ, πρ. Πρόεδρος Φαρμ. Συλλόγου Κοζάνης 
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Αυτή μας η πρωτοβουλία, υποστηριζόμενη ενεργά στη συνέχεια και κατ΄ αλληλουχία 

και από τους δύο προέδρους του ΠΦΣ, κους. Θεοδωσιάδη και Βαλτά, αλλά και από 

συναδέλφους άλλων παρατάξεων όπως πχ. ο κος. Τσικανδηλάκης Γιάννης (τότε πρόεδρος 

ΦΣΗρακλείου και μέλος ΔΣ ΠΔΣ-ΝΠΔΔ) και τεχνοκράτες συναδέλφους μη συνδικαλιζόμενους, 

όπως ο κος. Μπιρλιράκης Βασίλης (ΦΣΜαγνησίας), 

ήταν που οδήγησε τελικά στη θεσμοθετημένη πλέον αναγνώριση από την Πολιτεία 

του αντιγριπικού και αντιτετανικού εμβολιασμού (Ν. 4600-2019), ανοίγοντας έτσι για 

πρώτη φορά στην Ιστορία του κλάδου μας στην Ελλάδα, αυτούς τους νέους και τόσα 

υποσχόμενους για το κύρος μας ως επιστήμονες ορίζοντες για το μέλλον.   

Η θεσμοθέτηση και αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής, έδωσε επιπλέον και νομικά 

τη δυνατότητα στον ΠΦΣ να λειτουργήσει αναγνωρισμένα και επίσημα ως Φορέας 

Πιστοποίησης Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Φαρμακοποιών, γεγονός που 

οδήγησε στην αναβάθμιση του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ. και πράγματι επιτυχώς ο κ.Ζήκας Σεραφείμ 

(πρόεδρος ΦΣΘήβας, μέλος ΔΣ & προεδρείου ΠΦΣ-ΝΠΔΔ) με το προεδρείο του ΠΦΣ και την 

επιστημονική συνδρομή πολλών συναδέλφων έφεραν εις πέρας το μεγάλο έργο της 

εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. 
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Φεβρουάριος 2019 (Παρουσιάσαμε στη Βουλή πλήρες σχέδιο για το μέλλον του 

Φαρμακείου και του φαρμάκου): Συντάξαμε, επιδώσαμε στον τότε πρόεδρο του ΠΦΣ κο. 

Θεοδωσιάδη, και εκείνος ανέπτυξε και κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ως επίσημη θέση 

του κλάδου μας, 

την πλήρη και πολυσέλιδη Έκθεση για τη Χάραξη Μακροχρόνιας Πολιτικής στο 

Φάρμακο και τα Φαρμακεία, η οποία έλαβε συγχαρητηρίων από όλα τα κόμματα, και 

αποτελεί πλέον επίσημη και διαχρονική παρακαταθήκη για το μέλλον των Φαρμακείων μας 

και τις σχέσεις του κλάδου μας με την Πολιτεία και την Κοινωνία. 
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Ιανουάριος 2019 (Βάλαμε τα θεμέλια για τη σταδιακή αποκατάσταση των 

ολέθριων «απελευθερώσεων» ΟΟΣΑ στα Φαρμακεία): Συντάξαμε, επιδώσαμε στον ΠΦΣ 

και υιοθετήθηκε ομόφωνα ως κείμενο από το ΔΣ (28-1-2019), και προβάλαμε στα ΜΜΕ, 

την πολυσέλιδη και πλήρη «ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ 

ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ». 

Η Έκθεση αυτή, η μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, αποτελεί ύψιστης αξίας 

διαχρονική πνευματική κληρονομιά για τον κλάδο μας,  

και η σωστή αξιοποίησή της από τα Θεσμικά μας Όργανα αποτελεί το θεμέλιο και 

το πιο ανεκτίμητο εφόδιο στη μακροχρόνια στρατηγική προσπάθεια του κλάδου μας για 

αποκατάσταση όλων των αχαρακτήριστων θεσμικών στρεβλώσεων και αδικιών που 

υπέστημεν σαν κλάδος από τις ολέθριες μνημονιακές επιλογές των προηγούμενων ετών.   
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Σεπτέμβριος 2019 (Αποτρέψαμε την ολέθρια τροπή που είχε πάρει αρχικά η 

διάθεση των ΦΥΚ από τα Φαρμακεία μας): Με παρουσία μας στα ΜΜΕ (OPEN-TV, 12-9-

2019), αφυπνίσαμε και έτσι συγκρατήσαμε τόσο τον κλάδο μας όσο και την κοινή γνώμη, 

την ολέθρια για το μέλλον του κλάδου, και κατάφωρα άδικη, πορεία που είχε μέχρι 

τότε πάρει το ζήτημα της διάθεσης των Φαρμάκων Ειδικών Παθήσεων (ΦΥΚ) από τα 

Φαρμακεία, 

δηλαδή της διάθεσης αυτών δωρεάν (επ΄ αόριστον) αλλά ΜΟΝΟ από εμάς (όχι 

δωρεάν από τις εταιρείες) και με αποκλεισμό των συνεταιρισμών μας και των 

φαρμακαποθηκών από τη διανομή τους, 

πορεία στην οποία δυστυχώς μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε σε ανησυχητικό βαθμό 

ενδώσει και παρασυρθεί και η τότε διοίκηση του ΠΦΣ (πρόεδρος κος. Βαλτάς). 

Ήμαστε η μοναδική παράταξη που παρουσιάσαμε πλήρη και αναλυτική δική μας 

πρόταση για τη διάθεση των φαρμάκων αυτών στη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ (22-9-2020), 

πρόταση που υιοθετήθηκε στη συνέχεια πλήρως από την παράταξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,  

στη συνέχεια υιοθετήθηκε, ενσωματώθηκε σε μεγάλο βαθμό, και άλλαξε και την 

επίσημη πρόταση από το προεδρείο του ΠΦΣ,  

και έτσι στο τέλος υιοθετήθηκε και από την ευρεία πλειοψηφία των παρατάξεων και 

των εκλεκτόρων του ΠΦΣ, δηλαδή, μεταξύ άλλων, και από την παράταξη ΑΕΣΠ. 

Αυτό οδήγησε τον ΠΦΣ στις 3 & 12-2-2020 αντίστοιχα, στην υπογραφή προσωρινού 

10μηνου Μνημονίου με το Υπ. Υγείας και προσωρινής 10μηνης Συλλογικής Σύμβασης με τον 

ΕΟΠΥΥ,  

για τη διάθεση μέρους των φαρμάκων αυτών προσωρινώς μέχρι τον 12ο-2020 (και 

όχι επ΄ αόριστον) δωρεάν από τα Φαρμακεία μας, προαιρετικώς, αλλά με πρόβλεψη στη 

διανομή να συμμετέχουν και οι συνεταιρισμοί μας και οι φαρμακαποθήκες.  

Και μετά από αυτή την ημερομηνία προβλέπεται πλέον γραπτώς η 

επαναδιαπραγμάτευση από το μηδέν όλης της διαδικασίας,  

με πρόβλεψη πλέον αποζημίωσης για τα Φαρμακεία μας για τη διάθεση των ΦΥΚ, 

καθώς επίσης και πρόβλεψη δυνητικής συνεχούς επέκτασης-διεύρυνσης της λίστας 

των φαρμάκων αυτών που θα δυνάμεθα να χορηγούμε. 
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ii) ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ: 

 

 

 

 

 

 

Σε όλη τη διάρκεια της 3ετίας που μας πέρασε συμβάλλαμε συνεχώς, και όσο καμία 

άλλη παράταξη, στην προώθηση και σταδιακή βελτίωση όλων σχεδόν των ζητημάτων που 

αφορούν την καθημερινότητα του μέσου φαρμακοποιού, δηλαδή όλων μας: 

 

Χάρη σε δικές μας ιδέες και προτάσεις, και με τη στήριξη σε γενικές γραμμές σε αυτό 

και των δύο διαδοχικών προέδρων του ΠΦΣ κου. Θεοδωσιάδη και ειδικά του κου. Βαλτά, 
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α) έγιναν σταδιακά πράξη μία σειρά ευεργετικών εκσυγχρονισμών στο απαράδεκτο 

σύστημα του e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, προς όφελος όλου του κλάδου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- η διευκόλυνση-απλοποίηση της διαδικασίας ενστάσεων και η αποζημίωση διπλών 

ταινιών σακχάρου στις Γνωματεύσεις (Ιούλιος 2017), 

- η εισαγωγή ετήσιου «καλαθιού» ασθενών στα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, η 

εισαγωγή των πρώτων «κοφτών» προς τους γιατρούς που εκδίδουν Γνωματεύσεις e-ΔΑΠΥ, η 

μείωση της διάρκειας των Γνωματεύσεων e-ΔΑΠΥ στις 10 ημέρες (Αύγουστος 2017),  

- η αποδοχή από τις τοπικές ΠΕΔΥ όλης της Ελλάδας μέσω email και φαξ 

δικαιολογητικών θεραπείας προσωρινώς περικομμένων Γνωματεύσεων e-ΔΑΠΥ, που 

ανακούφισε θεαματικά την ταλαιπωρία όλων μας στο θέμα αυτό (Σεπτέμβριος 2017), 

- η μη περικοπή κουπονιών σε Γνωματεύσεις, σε περιπτώσεις αναντιστοιχίας barcode 

- κωδικού ΕΚΑΤΠΥ (Οκτώβριος 2018),  
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β) λύθηκαν σε όλη την 3ετία 2017-2020 οριστικά, με δική μας μεσολάβηση, 

αμέτρητα καθημερινά προβλήματα και αδιέξοδα συναδέλφων μας στη γραφειοκρατία, 

και διευθετήθηκαν από εμάς αμέτρητα και κάθε είδους καθημερινά αδιέξοδα 

απλών συναδέλφων μας, με παρεμβάσεις και μεσολάβησή μας στις Αρμόδιες Υπηρεσίες 

τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας και των Περιφερειών ανά την Ελλάδα,  

αλλά και μέσω παρέμβασής μας σε ιδιωτικές εταιρείες, φαρμακευτικές και μη, που 

εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στην καθημερινότητα των Φαρμακείων μας. 
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iii) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: 

 

Με θαρραλέο πνεύμα εξωστρέφειας και αξιοπρέπειας, και με απόλυτο 

επαγγελματισμό, κατάρτιση και υπευθυνότητα, 

εμφανιστήκαμε όλη αυτή την 3ετία αμέτρητες φορές σε όλων των ειδών και 

εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά-διαδικτυακά-έντυπα, 

υπερασπιζόμενοι αποτελεσματικά τα δίκαια του κλάδου μας, και προάγοντας 

σημαντικά στην κοινή γνώμη το κύρος και την αξία μας ως φαρμακοποιοί. 
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Σε πλείστες περιπτώσεις ήταν οι δικές μας αποκλειστικά παρεμβάσεις εκείνες που 

διέσωσαν το δίκαιο και την αξιοπρέπεια του κλάδου,  

πρόβαλαν στην κοινή γνώμη σωστά και ολοκληρωμένα το δίκαιο και τις θέσεις μας, 

και αποκατέστησαν παραπλανητικές (είτε εσκεμμένα είτε άθελα) προβολές 

διαφόρων ΜΜΕ σε βάρος μας.  

(in.gr (Οκτώβριος 2017), EYZHN (Δεκέμβριος 2018), iatropedia (Μάρτιος 2020)). 

 

 

 Με δικές μας επίσης ενέργειες αποκρούστηκαν αποτελεσματικά απόπειρες 

δυσφήμισης του κλάδου μας, και επικίνδυνες επικοινωνιακές προσπάθειες να 

κατηγορηθούμε εμείς ως κλάδος για να συγκαληφθούν ευθύνες άλλων. 
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iv) ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΦΣ: 

 

 Όλη την 3ετία 2017-2020 συμμετείχαμε σε πλήθος Επιτροπών του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), 

 πάντα καταθέτοντας γραπτώς και αναλυτικά τις επεξεργασμένες προτάσεις μας, 

λαμβάνοντας ενεργά μέρος σε όλη τη διαδικασία (Σ.Σ.: πολύμηνη ή/και συνεχής και 

αδιάλειπτη λειτουργία σε ορισμένες περιπτώσεις Επιτροπών),  

τιμώντας έτσι έμπρακτα τη συμμετοχή μας στη χάραξη πολιτικής και κατεύθυνσης 

του Δευτεροβάθμιου Οργάνου μας, 

και πρωταγωνιστώντας έτσι σε όλες τις εξελίξεις στο επάγγελμά μας: 
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- Επιτροπή ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

  για την Αναθεώρηση του Ν. 3601-1928 

   (Δαγρές Γιάννης – Μαυρίδη Τζένη), 

 

- Επιτροπή ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

  για την Αναθεώρηση του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας 

   (Δαγρές Γιάννης – Μαυρίδη Τζένη), 

 

- Επιτροπή Συνενώσεων Φαρμακείων 

  (Μαυρίδη Τζένη – Δαγρές Γιάννης) 

 

 

Δαγρές Γιάννης – Ταμίας ΦΣΑ-ΝΠΔΔ, Μέλος ΔΣ ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

 

Μαυρίδη Τζένη – Γ.Γ. ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Μέλος ΔΣ ΦΣΠειραιά & ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 
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- Επιτροπή ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

  Για την Επικοινωνιακό Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση 

  του Συλλόγου 

  (Τσιριμπής Δημήτρης – Δαγρές Γιάννης)  

 

- Επιτροπές ΠΦΣ-ΝΠΔΔ 

  Για τον Εκσυγχρονισμό και την Απλούστευση 

  της Καθημερινότητας του Φαρμακοποιού 

  (Γραφειοκρατία e-syntagografisi & e-ΔΑΠΥ, Θέματα Υπ. Οικ. – Υπ. Εμπ. Κ.ο.κ.) 

  (βλ. Ενδεικτικώς κάποια επιτεύγματά της & σελ. 12) 

  (Τσιριμπής Δημήτρης – Βαρδιάμπασης Κώστας – Δαγρές Γιάννης) 

 

 

Τσιριμπής Δημήτρης – Γ.Γ. Φαρμ. Συλλόγου Κορινθίας 

 

Βαρδιάμπασης Κώστας – Πρόεδρος Φαρμ. Συλλόγου Ρεθύμνου 
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Βογιατζής Γιώργος, Μέλος ΔΣ ΦΣΜαγνησίας 

 

Κακονίκος Κωνσταντίνος, Φαρμακοποιός Φαρμ. Συλλόγου Αττικής 
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ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2023 

 

 
 

 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: 

 

 Είμαστε μία ομάδα νέων συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, με συγκεκριμένο και 

ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον των Φαρμακείων στην Ελλάδα. 

 Πολλοί από εμάς είναι ήδη έμπειροι εκλεγμένοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι: 

- τόσο στα Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών Πρωτοβάθμιων Φαρμακευτικών 

Συλλόγων (τοπικοί Φαρμ. Σύλλογοι) και στις Διοικήσεις των τοπικών Συνεταιρισμών μας 

(ΣΥΦΑ), 

- όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

(ΠΦΣ-ΝΠΔΔ).  

Πολλοί επίσης από εμάς είναι συνάδελφοι με ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις 

πάνω σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας των Φαρμακείων, του χώρου του φαρμάκου, και 

πέραν αυτών, 

και με πολλή όρεξη να δουλέψουν και να προσφέρουν. 
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Θέλουμε να χτίσουμε ένα αύριο για εμάς και τα Φαρμακεία μας στο οποίο: 

 

- Ο φαρμακοποιός θα είναι ξανά ο απεριόριστα ανεξάρτητος και υπεύθυνος 

ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Φαρμακείου του και της επιστήμης του. 

 

 -   Ο φαρμακοποιός θα αποκτήσει ξανά το επιστημονικό κύρος του και θα επιβάλει 

ξανά τη μοναδική αξία του στην Κοινωνία, στην Πολιτεία και στην Επιστημονική Κοινότητα.    

 

- Ο φαρμακοποιός θα είναι ο πρωταγωνιστής στη χρήση όλων των επιστημονικών 

καινοτομιών της φαρμακευτικής επιστήμης,  

τόσο στο ίδιο το φάρμακο όσο και στις υπηρεσίες γύρω από αυτό, και θα αμοίβεται 

δίκαια και γενναία για αυτό.  

 

 -  Ο φαρμακοποιός θα μπορεί να οργανώσει την καθημερινότητά του πάνω σε 

υγιείς βάσεις, και έτσι θα κερδίσει ξανά το δικαίωμα να σχεδιάζει απερίσπαστος ένα 

καλύτερο και πιο ανθρώπινο μέλλον.  

 

 -   Ο φαρμακοποιός θα ξαναεμπιστευθεί τα Συλλογικά Όργανά του και έτσι θα 

ανακτήσει την τραυματισμένη συλλογική συνείδησή του,  

τη μέγιστο εφόδιο και την υπέρτατη εγγύησή του να επιτύχει όλους τους στόχους 

του. 
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 Έτσι λοιπόν, για την ερχόμενη 3ετία 2020-2023 στον Πανελλήνιο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι στόχοι μας, μεταξύ άλλων, είναι να συμβάλουμε: 

 

 -    Στη νομοθέτηση από την Κυβέρνηση του σχεδίου αναθεώρησης του Νόμου 3601-

1928, που έχει ήδη εγκριθεί από τον ΠΦΣ (Νοέμβριος 2018). 

Αυτή θα είναι μία εξέλιξη που θα εκσυγχρονίσει τα Συλλογικά Όργανά μας και έτσι 

θα τους δώσει τα θεσμικά εφόδια και εργαλεία να στηριχθούν ισχυρά, να 

επαναδραστηριοποιηθούν  ενεργότερα, τόσο τοπικά όσο και περιφερειακά και 

πανελλαδικά, να αναβαθμιστούν δηλαδή θεαματικά και να ισχυροποιηθούν προς όφελος 

όλων μας. 

Στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων μας, 

εμείς θα εργαστούμε και θα επιδιώξουμε, μεταξύ άλλων, και στην αλλαγή του τρόπου 

διεξαγωγής των Εκλογών για τους Εκπροσώπους μας τόσο στους τοπικούς Συλλόγους όσο 

και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ειδικά σε τρεις (3) κατευθύνσεις: 

Α) Στην αντικατάσταση του συστήματος της μονής σταυροδοσίας στις Εκλογές,  

που θα  προσφέρει ολοκληρωμένα πλέον το δικαίωμα επιλογής σε όλους τους 

συναδέλφους να επιλέγουν αληθινά όλους εκείνους που αληθινά προτιμούν να τους 

εκπροσωπούν. 

Β) Στην επιβολή ανώτατου ορίου δύο (2) συνεχόμενων θητειών για τους προέδρους 

των τοπικών Φαρμ. Συλλόγων και του ΠΦΣ-ΝΠΔΔ,  

που θα προστατεύσει τα Θεσμικά Όργανά μας από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται 

την εκπροσώπηση ως ατομικό προνόμιό τους, και όχι ως υπέρτατη ευθύνη τους απέναντι 

στους συναδέλφους τους, όπως είναι το σωστό. 

Γ) Στην αντικατάσταση του συστήματος εκλογής της Διοίκησης του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), από το σημερινό σύστημα των εκλεκτόρων, σε ένα 

ευρύτερο και αντιπροσωπευτικότερο, δηλαδή με αυξημένο εκλογικό λόγο σε αυτό για το 

σύνολο των συναδέλφων ανά την Επικράτεια.   
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-    Στην έγκριση της αναθεώρησης του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας από 

τον ΠΦΣ, και στη συνέχεια στη νομοθέτηση αυτού από την Κυβέρνηση. 

Αυτή θα είναι μία εξέλιξη που θα ξαναεισάγει σωστούς και σύγχρονους κανόνες στη 

λειτουργία των Φαρμακείων μας, 

Θα αποκαταστήσει την τάξη στην καθημερινότητα όλων μας, και θα επαναφέρει την 

αξιοπρέπεια στο επάγγελμά μας και στην αποστολή μας. 
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-    Στην τήρηση της τωρινής Συμφωνίας ΠΦΣ-Κυβέρνησης για τη χορήγηση των 

Φαρμάκων Ειδικού Χειρισμού (Φ.Υ.Κ.) από τα Φαρμακεία, και έτσι στην υπογραφή της 

νέας Συμφωνίας από τις αρχές του 2012: 

i) με αξιοπρεπή και δίκαιη αποζημίωση για τον φαρμακοποιό για τη χορήγηση 

όλων των φαρμάκων αυτών που μπορούν να δωθούν εκτός νοσοκομειακού 

περιβάλλοντος,  

τόσο χάρη στην υπεραξία των εχέγγυων ασφάλειας-αποτελεσματικότητας στη 

χρήση τους από τον ασθενή, που προσφέρει ο φαρμακοποιός ως ανεξάρτητος ειδικός,  

τόσο χάρη στην υπεραξία της αμεσότητας και της ευκολίας πρόσβασης των 

ασθενών σε αυτά, που προσφέρει το πανελλαδικό δίκτυο των 10.000 άριστα και πλήρως 

ομοιόμορφα κατανεμημένων ανά την Επικράτεια Φαρμακείων, και των αντίστοιχων 

συνεταιρισμών και φαρμακαποθηκών, 

όσο και οπωσδήποτε ακριβοδίκαια αναλογική συγκριτικά, ως μερίδιο στη 

συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Πολιτείας για τα φάρμακα αυτά. 

ii) με συνταγογράφηση και χορήγηση των φαρμάκων αυτών, μέσω της ίδιας 

ακριβώς ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τους ίδιους ακριβώς όρους, τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 

και με την ίδια ακριβώς αξιοπιστία, ευκολία και αυτοματισμό, 

με τα οποία συνταγογραφούνται και εκτελούνται σήμερα όλα τα υπόλοιπα 

φάρμακα στα προγράμματα όλων των Φαρμακείων, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης 

Προγραμματισμού Διεπαφών (API – Application Programming Interface). 
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 - Στην κατάκτηση της πάγιας, θεσμοθετημένης και αναγνωρισμένης παρουσίας 

εκπροσώπων των φαρμακοποιών 

σε όλους τους Φορείς της Κυβέρνησης και του Ασφαλιστικού Συστήματος που 

εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία των Φαρμακείων και στους οποίους αυτή τη στιγμή 

απουσιάζουμε αδικαιολόγητα, 

 όπως είναι τα Διοικητικά Συμβούλια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 

και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
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- Στη νομοθέτηση: 

Α) Κρατικής Διατίμησης σε όλη την αλυσίδα τιμοδότησης των αποζημιούμενων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

του συστήματος ηλεκτρονικών Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (e-

ΔΑΠΥ) (τιμή παραγωγού, τιμή χονδρεμπόρου, τιμή παρόχου), από μόνο στην τελική τιμή 

χορήγησης που ισχύει τώρα, 

Β) Υποχρεωτικής διάκρισης (ασυμβίβαστου) 

παραγωγού / Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) - παρόχου στα αποζημιούμενα 

από το Ασφαλιστικό Σύστημα προϊόντα αυτά.  

Γ) Στον εκσυγχρονισμό, τυποποίηση και απλοποίηση του τρόπου εκτέλεσης και 

αποζημίωσης των Γνωματεύσεων του e-ΔΑΠΥ, με τελικό στόχο την πλήρη ενσωμάτωση της 

διαδικασίας στα ηλεκτρονικά προγράμματα όλων των Φαρμακείων μέσω του Συστήματος 

Διασύνδεσης Προγραμματισμού Διεπαφών (API – Application Programming Interface), 

όπως ακριβώς ισχύει σήμερα και εδώ και χρόνια στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.  

Θυμίζουμε ότι: 

i) και οι δύο παραπάνω Αρχές (Α) & (Β) ισχύουν ήδη αυστηρά και απαρέγκλιτα, εδώ 

και δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις Πολιτισμένες Χώρες της Γης, στα 

αποζημιούμενα από το Ασφαλιστικό Σύστημα φάρμακα, 

ii) ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), ήδη από τη Γενική 

Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2019, και δια στόματος του προέδρου του κου. Απόστολου 

Βαλτά, έχει υιοθετήσει ως επίσημο στόχο προς επίτευξη του κλάδου τουλάχιστον αρχικά το 

(Β), και εμείς θα εργαστούμε στην κατεύθυνση σύντομα να ισχύσει το ίδιο και για το (Α).  
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 - Στην ενεργότερη, ισχυρότερη, συστηματοποιημένη, τυποποιημένη και μόνιμη, 

βάσει προγράμματος, θεσμική παρουσία των φαρμακοποιών σε όλες τις Επιτροπές και 

τους Φορείς Λήψεως Αποφάσεων της Πολιτείας, στο φάρμακο, στη Φαρμακευτική Δαπάνη 

και γενικά στο σύνολο των παραμέτρων κυκλοφορίας και αποζημίωσης προϊόντων υγείας.  

 Αλλά και στην ενεργή παρουσία μας με εξωστρέφεια ως κλάδος, στις σχέσεις μας 

με τους Συλλόγους Ασθενών, και με τις τοπικές κοινωνίες. 

Το ύψος τόσο της προϋπολογιζόμενης ετήσιας εξωνοσοκομειακής Φαρμακευτικής 

Δαπάνης, όσο και της Δαπάνης για Φάρμακα Ειδικού Χειρισμού (Φ.Υ.Κ.), 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και λήψης άδειας κυκλοφορίας νέων 

φαρμάκων, 

Οι μέθοδοι τιμοδότησης και το τελικό μερίδιο-ποσοστό είσπραξης κάθε κρίκου της 

αλυσίδας τροφοδοσίας (παραγωγός-αποθήκη-Φαρμακείο), στο σύνολο της τιμής ενός 

φαρμάκου ή γενικά αποζημιούμενου προϊόντος υγείας, 

Οι μέθοδοι προώθησης και διείσδυσης των νέων σε κυκλοφορία φαρμάκων, 

εμβολίων και γενικά αποζημιούμενων φαρμακευτικών ειδών και προϊόντων υγείας, 

Οι αληθινές αιτίες ελλείψεων σε φάρμακα και οι τρόποι αποκατάστασης της 

επάρκειας τροφοδοσίας σε φάρμακα, ισότιμα για όλα τα Φαρμακεία και όλους τους 

πολίτες, 

Οι τρόποι και οι οδοί που αυτά καταλήγουν στον ασθενή, και η προστασία αυτού 

από έκθεση σε φαινόμενα κατάχρησης και εκμετάλλευσης της εκ φύσεως μειονεκτικής θέσης 

του, οι σχέσεις ΠΦΣ-ΝΠΔΔ και τοπικών Φαρμ. Συλλόγων με τις Ενώσεις Ασθενών, 

είναι κάποια από τα καθημερινά τεκταινόμενα στον χώρο της Υγείας και του 

φαρμάκου, 

- τα οποία επηρεάζουν, αφανώς μεν ενίοτε αλλά πολύ ισχυρά, τόσο την 

καθημερινότητα των Φαρμακείων μας όσο και την οικονομική βιωσιμότητά τους, 

-   και στα οποία διαχρονικά και θεσμικά ως κλάδος είμαστε τρανταχτά απόντες και 

αδρανείς, παθητικοί θεατές των εξελίξεων αυτών που όμως μας αφορούν άμεσα και μας 

επηρεάζουν ριζικά. 
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 -  Στην εκπόνηση 5ετούς σχεδίου τυποποιημένης εκπαίδευσης όλων μας και 

επέκτασης των θεσμικά αναγνωρισμένων και αποζημιούμενων υπηρεσιών που ήδη 

παρέχονται ή/και μπορούν να παρασχεθούν ισότιμα και καθολικά από όλα τα Φαρμακεία 

της Ελλάδας προς τους πολίτες, 

 όπως είναι ενδεικτικά η Φαρμακοεπαγρύπνηση, η Φαρμακευτική Φροντίδα, η 

οικονομική στήριξη των Εφημεριών, και η επέκταση της παροχής εμβολιαστικής κάλυψης 

στον πληθυσμό. 

Βασικό εργαλείο-Φορέας για το παραπάνω αποτελεί το υπό ίδρυση «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών», δυνητικός θεσμικός διάδοχος  του τωρινού 

Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών 

(Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.),  

η σύσταση του οποίου έχει ήδη εγκριθεί από τον ΠΦΣ στη Γενική Συνέλευση της 29ης 

Νοεμβρίου 2018 (ως τμήμα του σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης του Ν. 3601-

1928, βλ. & σελ. 23), 

και αναμένει τη νομοθέτησή του από την Πολιτεία.   
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-   Στη συνεχή, ενεργή και ισχυρή προσπάθεια του κλάδου μας να καταργηθούν οι 

ολέθριες μνημονιακές επιλογές απορρύθμισης («απελευθέρωσης») του παρελθόντος, 

και να αποκατασταθούν σταδιακά και πλήρως οι ρυθμίσεις εκείνες στη λειτουργία 

των Φαρμακείων που είχαν καταργηθεί, 

όπως ενδεικτικά: 

- Η κρατική διατίμηση στην τιμοδότηση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων 

Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.). Με προτεινόμενη μέθοδο υπολογισμού τον μ.ο. των τριών 

χαμηλότερων τιμών στα Κράτη της Ευρωζώνης, κάτι που οδηγεί σε λελογισμένες τιμές, ούτε 

απαράδεκτα χαμηλές ούτε όμως και κερδοσκοπικές από πλευράς των βιομηχανιών και σε 

βάρος τόσο των Φαρμακείων όσο και των πολιτών. 

-  Η επαναφορά των κριτηρίων αποστάσεων στις αδειοδοτήσεις των Φαρμακείων. 

-  Η επαναφορά της μονοϊδιοκτησίας του φαρμακοποιού με άδεια ίδρυσης Φαρμακείου 

προσωποπαγή και αμεταβίβαστη, μία ανά φαρμακοποιό.  

- Η επαναρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων πανελλαδικά, με τοπικά 

κριτήρια ανά περιοχή, με τρόπο επικαιροποιημένο και ευχερώς ακολουθούμενου καθολικά 

από όλα τα Φαρμακεία μίας περιοχής, και η ενίσχυση έτσι ταυτόχρονα του θεσμού των 

Εφημεριών των Φαρμακείων που παρέχει κάλυψη 24-7-365. 

-  Η επαναφορά της αποκλειστικής χορήγησης των φορμουλών Ά Παιδικής Ηλικίας από τα 

Φαρμακεία, με κρατική διατίμησή στην τιμή τους, και αυστηρούς ελέγχους στις 

διακυμάνσεις τιμών που επιβάλλουν οι εταιρείες-παραγωγοί που τα εμπορεύονται. 

- Ο αυστηρός έλεγχος της προβολής-διαφήμισης των Μ.Υ.Συ.Φα., και η απαγόρευση 

προβολής-διαφήμισης των εμβολίων στο ευρύ κοινό. 
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ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2023 

 

 

 
 

 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΦΣ 

ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ 
 

 
• Για εμάς, ένας συνάδελφος ή μία παράταξη που έχει εκλεγεί στη Διοίκηση ενός 

Θεσμικού Οργάνου, αν θέλει όντως να παράγει αληθινό και χειροπιαστό έργο, 

οφείλει αναγκαστικά να λειτουργεί με συνέχεια, συνέπεια και υπευθυνότητα, 

με μόνο γνώμονα το κοινό καλό πάνω από το ατομικό συμφέρον του ή τα πάθη 

του. 

 

Μία Θεμελιώδης Αρχή που ακούγεται μεν κοινότυπη και αυτονόητη, πλην όμως 

γνωρίζουμε ότι στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο, και σπάνιο, να τηρείται. 

 

• Όλη την 3ετία που μας πέρασε, 2017-2020,  

εμείς ως ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ λειτουργήσαμε αδιάλειπτα με τον 

τρόπο που σας περιγράψαμε αναλυτικά παραπάνω,  

με συνέπεια και υπευθυνότητα,  

ανεξαρτήτως προεδρείου ή προέδρου στον ΠΦΣ.  

 

 

• Τα έργα μας και οι πρωτοβουλίες μας που παρατέθηκαν παραπάνω, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι μας είχαν προταθεί διαδοχικά και από τους δύο 

προέδρους θέσεις στο προεδρείο του ΠΦΣ, προτάσεις τις οποίες είχαμε 

αρνηθεί, αποδεικνύουν έμπρακτα ακριβώς αυτό. 
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       ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 

 

• Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ιδρύθηκε για να προσφέρει 

χειροπιαστό Όραμα και να προάγει Αξίες στον κλάδο μας, υπέρ όλων των 

συναδέλφων, και του μέλλοντος του Φαρμακείου στην Ελλάδα,  

και έτσι να συνεργαστεί με όσους έχουν πείσει με τη στάση τους ότι επίσης 

έχουν και εκείνοι ωφέλιμο και ελπιδοφόρο όραμα υπέρ όλων των 

συναδέλφων και πάνω από τον εαυτό τους. 

 

 

• Γι΄ αυτό και εμείς θα συνεργαστούμε, ενδεχομένως προεκλογικά αλλά 

αναπόφευκτα μετεκλογικά, με εκείνη-ες την παράταξη-παρατάξεις, 

που θα συγκλίνουμε, θα συμφωνήσουμε, και θα δεσμευθούμε ισότιμα και 

από κοινού όλοι μας εγγράφως, επωνύμως και δημοσίως,  

όλοι μας μέσω των επικεφαλής μας, 

σε ένα κοινό και σαφές πρόγραμμα 3ετίας 2020-2023 για τον Πανελλήνιο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), 

το οποίο θα ταυτίζεται και θα υπηρετεί τη φιλοσοφία του προγράμματος το 

οποίο παραθέτουμε μεταξύ των σελίδων 21 & 30 του παρόντος.  
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ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

«...................ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.......................»             

ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.  της  25ης ή 26ης.7.2020 

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ 

  

1. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του  ΣΟΦΟΚΛΗ και της ΕΛΕΝΗΣ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ 

3. ΔΑΓΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

4. ΜΑΥΡΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. ΔΑΓΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Φ.Σ. Αττικής) 

2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ) 

 

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Φ.Σ. Αττικής) 

 

 

                                             Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020 

 

Για τον Συνδυασμό    « ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 

 

 
                          Δαγρές Γιάννης – Φαρμακοποιός 

       Ταμίας Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) 

Μέλος ΔΣ. Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ) 


