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Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

  

  

                                                04/11/2011

  

  

                                                    Αρ. Πρωτ. 330 

  

e-mail: fsim@ath.forthnet.gr

  

Προς Π.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ Τμ.Φαρμακείων

  

  

Σας αποστέλλουμε για έγκριση το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων Π.Ε. Ημαθίας για
τον μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο για την Αλεξάνδρεια, Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο για την
Νάουσα και το ετήσιο της Βέροιας. Για λόγους τεχνικούς (ίδρυση νέων φαρμακείων )δεν
περιλαμβάνονται όλοι οι μήνες αλλά θα σας το κοινοποιήσουμε το προσεχές διάστημα(στις
μικρές πόλεις δεν καταρτιζόταν όλα αυτά τα χρόνια σε ετήσια βάση).
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Όσον αφορά την εφαρμογή του νέου Π.Δ. για το διευρυμένο ωράριο σας ενημερώνουμε ότι
είχαμε μόνο 1 αίτηση συναδέλφου από την Νάουσα του Καπετανόπουλου Ε.

  

Επί της συγκεκριμένης αίτησης το Δ.Σ. του Φ.Σ.Η. στην συνεδρίαση της 03/11/2011
απεφάσισε ομόφωνα να μην την κάνει αποδεκτή και να μην τον εντάξει σε διευρυμένο
ωράριο για τους λόγους που αναφέρονται στην νομική γνωμοδότηση του νομ. συμβούλου
του συλλόγου μας κ. Γιαννούλη Φίλιππα.

  

Εν συντομία σας παραθέτουμε τις βασικές ενστάσεις μας :

  

1)Ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός σύμφωνα με το Π.Δ. θα έπρεπε να εργάζεται 99 ώρες την
εβδομάδα οι οποίες υπερβαίνουν κατά το υπερδιπλάσιο τις 48 ώρες που επιτρέπει η
εργατική νομοθεσία.

  

2) Ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός εργάζεται μόνος του (ως επιστήμονας
φαρμακοποιός)και δεν δύναται να ανταπεξέλθει στο εν λόγω ωράριο.

  

3)Ο Φ.Σ.Η. θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας και των φαρμακευτικών συναλλαγών με το
κοινό , αδυνατεί να εντάξει στο νέο ωράριο τον συν. Καπετανόπουλο Ε.

  

4)Δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός σε τυχόν  αποδοχή της αίτησης του συγκεκριμένου
φαρμακοποιού.

  

5)Ακόμη και σε συστεγασμένα φαρμακεία απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των
φαρμακοποιών.(επισυνάπτεται έγγραφο του Π.Φ.Σ.).

  

6)Ο Π.Φ.Σ. κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτελέσεως για το εν λόγω
Π.Δ. σχετκά με το νέο διευρυμένο ωράριο(επισυνάπτεται η εγκύκλιος).
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Περισσότερα αναφέρονται στην γνωμοδότηση του νομ. συμβούλου του συλλόγου μας κ.
Γιαννούλη Φίλιππα ,την οποία και επισυνάπτουμε.

  

Τέλος σας καθιστούμε υπεύθυνους για πιθανή μη αποδοχή της ομόφωνης απόφασης μας και
οποιαδήποτε αντίθετη απόφαση σας καθώς και για οιονδήποτε περιστατικό ήθελε συμβεί
,λόγω υπερεργασίας και μειωμένης απόδοσης ή εξ απουσίας του συγκεκριμένου
φαρμακοποιού από την θέση του, εκ των ανωτέρω αλλά και εξ αδυναμίας λόγω της μεγάλης
ηλικίας του.

  

  

  

     O                                                   O

  

Πρόεδρος                                    Γεν. Γραμματέας

  

Παράσχου Κίμων                          Φουκαλάς Αργύρης
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