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Editorial
Τη χαριστική βολή στους φαρμακοποιούς
δίνει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τα ΜΥΣΥΦΑ
Τη χαριστική βολή στον κλάδο των φαρμακοποιών δίνει η απόφαση που εξέδωσε
το υπουργείο Υγείας σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισμού λιανικής τιμής και διάθεσης των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
(ΜYΣΥΦΑ). Όπως καταγγέλλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ),
η απόφαση αυτή προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή της ενδεικτικής λιανικής
τιμής στις συσκευασίες των ΜΥΣΦΑ, αλλά δεν θέτει κανέναν περιορισμό στη χονδρική τιμή πώλησής τους.
Αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να συμπιέζεται το ήδη μικρό ποσοστό κέρδους των
φαρμακείων, τα οποία οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία, αλλά και οι ασθενείς να
πληρώνουν περισσότερα για τα φάρμακά τους εξαιτίας της απελευθέρωσης των
τιμών που θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξησή τους. Μοναδική κερδισμένη θα είναι η
φαρμακοβιομηχανία, η οποία θα καθορίζει ελεύθερα τις τιμές των ΜΥΣΥΦΑ προς
τα πάνω, επιβαρύνοντας τους πολίτες και βάζοντας χέρι και στο ποσοστό κέρδους
των φαρμακοποιών.
«Πρόκειται για άλλη μια κυβερνητική απόφαση που πλήττει τα φαρμακεία. Η μείωση του ποσοστού κέρδους κατά την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ έρχεται να προστεθεί
στη σειρά μέτρων που συμπιέζουν όλο και περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα του φαρμακείου. Η υπουργική απόφαση από την μια πλευρά αφήνει ελεύθερα τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ από την άλλη συμπιέζει το ήδη μικρό
κέρδος του φαρμακείου και μάλιστα σε προϊόντα που εξασφαλίζουν στοιχειώδη
ρευστότητα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Κυριάκος Θεοδοσιάδης και προσθέτει ότι «είναι προφανές ότι όλες οι αποφάσεις
λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της αναγκαστικής μείωσης του αριθμού των
φαρμακείων με τη μέθοδο της οικονομικής ασφυξίας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, βάσει της υπουργικής απόφασης στη συσκευασία των ΜΥΣΥΦΑ θα αναγράφεται ενδεικτική λιανική τιμή, η οποία όμως δεν θα είναι δεσμευτική,
αλλά μπαίνει για να διαμορφώνει ένα περιβάλλον οικονομικό. Ωστόσο δεν υπάρχει
καμία δέσμευση για τη χονδρική τιμή αυτών των φαρμάκων, ενώ υπάρχει δέσμευση για το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου που μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες
μονάδες.
Επιπλέον, η απελευθέρωση των ΜΥΣΥΦΑ χωρίς περιορισμούς τιμών σημαίνει ότι
οι τιμές τους θα αυξηθούν ραγδαία, κάτι στο οποίο δεν μπορεί να βάλει φρένο
ούτε η δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών του ΕΟΦ. Κι αυτό διότι ο ρόλος του θα
περιορίζεται στο να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών των ΜΥΣΦΑ και το πολύ
πολύ να κάνει καμιά σύσταση σε κάποια πολυεθνική εταιρεία.
«Η απελευθέρωση της χονδρικής τιμής πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ και η αύξηση της
λιανικής τιμής τους, κάτι που ήταν προαιώνιος πόθος της φαρμακοβιομηχανίας,
θα εκτοξεύσει τις τιμές των ΜΥΣΥΦΑ και οι ασθενείς θα πληρώνουν περισσότερα
απ’ ότι πλήρωναν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, τα φάρμακα αυτά θα τεθούν εκτός του
δελτίου τιμών φαρμάκων που εκδίδεται κάθε έξι μήνες και συνεπώς οι τιμές τους
θα είναι ελεύθερες και θα εκτιναχθούν προς τα πάνω. Τα χρήματα αυτά θα πάνε
στη φαρμακοβιομηχανία, η οποία έτσι κι αλλιώς καθορίζει την τιμή των ΜΥΣΥΦΑ
προς τα πάνω και η οποία βάζει χέρι και στο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών», τονίζει ο κ. Θεοδοσιάδης.
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Σε κάθε περίπτωση, οι φαρμακοποιοί πιστεύουν ότι η παραπάνω υπουργική απόφαση είναι καταστρεπτική για τον κλάδο και τη δημόσια Υγεία και ζητούν εκ νέου
συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό.

Επικαιρότητα
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Έκτακτη ενημέρωση για το eΔΑΠΥ από τον ΠΦΣ
Αθήνα, 31.5.2017

1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑΠΤΥ
Από αύριο 1-6-2017 ισχύουν υποχρεωτικά οι νέοι κωδικοί
ΕΚΑΠΤΥ (ν.4472/2017). Αυτό σημαίνει ότι ΚΑΝΕΝΑ προϊόν
δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί σε γνωμάτευση παροχών
ΕΚΠΥ (οι γνωστές γνωματεύσεις) εάν δεν έχει πιστοποιηθεί.
Μέχρι σήμερα π.χ. οι γνωματεύσεις με τις αναπνευστικές
συσκευές, καταχωρούνταν χωρίς κωδικό ΕΚΑΠΤΥ, πράγμα
που από αύριο δεν θα μπορεί να γίνει.
Άρα για κάθε προϊόν που προμηθεύεστε από τις εκάστοτε
εταιρείες θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η εταιρεία έχει
πιστοποιήσει το προϊόν στο eΔΑΠΥ για να μπορείτε να το
διαθέσετε καταχωρώντας το στη γνωμάτευση στο eΔΑΠΥ.
Προσοχή λοιπόν στα προϊόντα που προμηθεύεστε για τα
φαρμακεία σας, ώστε να μπορείτε να τα διαθέσετε.

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Το νέο σύστημα του eΔΑΠΥ συμπλήρωσε και τον πέμπτο
μήνα λειτουργίας του, αλλά τα λάθη που έχουν κάνει τα
φαρμακεία κατά την υποβολή των λογαριασμών τους, ιδίως για τους δύο πρώτους μήνες (ήτοι Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017) είναι αρκετά, γεγονός που δημιουργεί
τεράστιο πρόβλημα για την εκκαθάριση και εξόφληση των
υποβολών.
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους αρμοδίους του ΕΟΠΥΥ, όπου μας δόθηκε αναλυτική κατάσταση με τα λάθη
που έχουν προκύψει, και οι υπηρεσίες του Συλλόγου προ-

σπαθούν να τα επιλύσουν, δεδομένου ότι αφορούν κυρίως
την έναρξη του νέου συστήματος.
Σας παραθέτουμε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν:
Υπήρξαν πολλές υποβολές, όπου
• οι φάκελοι των διαφορετικών συμβάσεων ήταν κολλημένοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα κατά την παραλαβή από
την υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο, να θεωρηθεί
ως μία σύμβαση. (εικόνα 1)
• τα δικαιολογητικά δύο διαφορετικών συμβάσεων, δηλαδή
τιμολόγιο και γνωματεύσεις, ήταν μέσα σε ένα φάκελο, έξω
από τον οποίο ήταν κολλημένα ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ αυτοκόλλητα
πληροφοριών αποστολής κυτίου. (εικόνα 2)
• απεστάλησαν υποβολές στον ΕΟΠΥΥ χωρίς επικόλληση
του αυτοκόλλητου πληροφοριών κυτίου έξω από τον φάκελο. (εικόνα 3)
• οι φάκελοι δύο συμβάσεων ήταν κολλημένοι μεταξύ τους,
και επιπλέον ενδιάμεσα είχαν κάποια δικαιολογητικά (τιμολόγιο, γνωματεύσεις) σκόρπια, από κάποια άλλη σύμβαση.
(εικόνα 4)
• το φυσικό τιμολόγιο δεν ήταν ίδιο με το τιμολόγιο που έχει
καταχωρηθεί στο σύστημα του eΔΑΠΥ (π.χ. ποσό, αριθμός
τιμολογίου κ.λ.π.)
• δεν εκτυπώθηκαν οι ηλεκτρονικές εκτελέσεις των γνωματεύσεων.
• δεν υπάρχουν υπογραφές και σφραγίδες στις γνωματεύσεις (είτε ασφαλισμένου, είτε γιατρού)
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• Ο φάκελος της κάθε σύμβασης
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Ιανουάριο, ο ΕΟΠΥΥ θα τις δεχθεί και
στός, με ξεχωριστό αυτοκόλλητο πληροφοριών κυτίου και
χωρίς υπογραφή ασφαλισμένου). Είναι αυτονόητο ότι γνωνα παραδίδονται οι φάκελοι των συμβάσεων ΕΜΦΑΝΩΣ ξεματεύσεις ιατρών χωρίς τις υπογραφές και σφραγίδες που
χωριστά.
απαιτούνται, δεν εξοφλούνται από τον 2ΕΟΠΥΥ.
2
• ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε τα δικαιολογη• Τέλος είναι πολύ σημαντικό, για την ταχύτερη διεκπεραίτικά δύο συμβάσεων (π.χ. παροχής υγειονομικού υλικού και
ωση του ελέγχου, όταν εκτελείτε μία γνωμάτευση στο φαρσκευασμάτων ειδικής διατροφής) μέσα ΣΕ ΕΝΑΝ φάκελο.
μακείο, να τοποθετείτε πρώτα την ηλεκτρονική εκτέλεση
• Καμία υποβολή δεν θα γίνεται δεκτή χωρίς την επικόλληκαι πίσω από αυτή την γνωμάτευση που έχει συνταγογραση αυτοκόλλητου πληροφοριών κυτίου έξω από τον φάκεφήσει ο ιατρός.
λο με τα φυσικά δικαιολογητικά (γνωματεύσεις, τιμολόγιο
Παρακαλούνται λοιπόν, όλα τα φαρμακεία να τοποθετήκαι εκτύπωση υποβολής).
σουν ΚΑΙ για τον μήνα Μάιο με αυτόν τον τρόπο τις γνωμα• Σκόρπια δικαιολογητικά είναι αυτονόητο, ότι ΔΕΝ ΓΙΝΟτεύσεις, δηλαδή πρώτα την ηλεκτρονική εκτέλεση και μετά
ΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.
την γνωμάτευση του γιατρού. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί κατά πολύ το έργο της εκκαθάρισης, ώστε να εξο• Όταν το φυσικό τιμολόγιο μέσα στον φάκελο ΔΙΑΦΕΡΕΙ
φληθούν οι υποβολές του Μαΐου το συντομότερο δυνατόν.
από τo ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έχει καταχωρηθεί στο
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ΕΟΠΥΥ: Τα αναλώσιμα διαβήτη δεν χρειάζονται θεώρηση
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ στις 12 Μαΐου 2017, "θέτουμε υπόψη σας ότι στις ηλεκτρονικές συνταγές του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη,
διατηρείται σε ισχύ η υπ΄αριθμ.πρωτ.ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644/19-2-2015 απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ κατά το σκέλος με το οποίο «επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο
συνταγογραφείται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο (ήτοι το διαβητολογικό υλικό) εξαιρείται από την αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού», προκειμένου να
αποφευχθεί η ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών και να διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία".

Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις
Μαρούσι, 7.4.2017
Σε συνέχεια της από 23/05/2016 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ
για την πλήρη καταγραφή και πιστοποίηση των γιατρών
που συνταγογραφούν για όλες τις αποζημιούμενες από
τον Οργανισμό παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης περίθαλψης, διαβητολογικό υλικό), των διευκρινίσεων που αναρτήθηκαν
την 01/06/2016 στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ και της
επικείμενης έναρξης υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών
γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό από 10/04/2017
μέσω της εφαρμογής «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ»,
ο ΕΟΠΥΥ καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό του μητρώο να το πράξουν μέχρι και την
09/04/2017.
Μετά από αυτή την ημερομηνία (10/04/2017) ιατρικές
γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ, που δεν έχουν εκδοθεί
μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής δεν θα αποζημιώνονται
από τον Οργανισμό.
Χειρόγραφες γνωματεύσεις με ημερομηνία έκδοσης μέχρι
και την 11/04/2017 δύναται να εκτελεστούν το αργότερο
μέχρι 30/04/2017.
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Για την εγγραφή παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.eopyy.gov.gr στο πεδίο
«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για
Παροχές ΕΚΠΥ» και να ακολουθήσετε τις σχετικές «Οδηγίες
Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ».

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση Εγγραφής στο Μητρώο του
Οργανισμού, έχουν όλοι οι γιατροί (επιπλέον της πιστοποίησης στο eprescription), που βάσει ειδικότητας πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: συνταγογραφούν φάρμακα
παραπέμπουν για διενέργεια εξετάσεων
παραπέμπουν για νοσηλεία
εκδίδουν ιατρικές γνωματεύσεις
• Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμβεβλημένοι
με τον Οργανισμό γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
(www.eopyy.gov.gr), από το πεδίο: «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ»
μέσω της επιλογής «Εγγραφή Χρήστη».
• Όσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό
γιατρούς, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα
προσωπικά στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/
ιατρικός σύλλογος που ανήκουν κλπ), μέσω της επιλογής:
«Εφαρμογές» «Ιατρικές Υπηρεσίες» «Εγγραφή Ιατρών για
Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής ««Μεταβολή», κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν
στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης.
Για τυχόν διευκρινίσεις επί της διαδικασίας παρακαλούμε
να απευθύνεστε στο edapy@eopyy.gov.gr.
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Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την απαγόρευση καπνίσματος
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/13.2.2017
Σχετ.:
1. Ο N 3730/2008 (ΦΕΚ Α` 262) Προστασία ανηλίκων από
τον καπνό & αλκοόλ και άλλες διατάξεις.
2. Ο N. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ.Α` 129) περί αναβάθμισης του
Ε.Σ.Υ.,απαγόρευση του καπνίσματος και άλλων διατάξεων
3. Ο Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α` 174) με τον οποίον έγινε η
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση
προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ ΕΚ
4. Η Κ.Υ.Α.104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β`/25-8-10) η οποία καθορίζει τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων,
καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή
του ν. 3868/2010(Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8- 2010)
5. Η Κ.Υ.Α. 134274 (ΦΕΚ 2931/τ.Β`/2011) Όροι –προϋποθέσεις για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός καζίνο και
των κέντρων διασκέδασης.
6. Η ΥΑ Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β`/2002) απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα
κ.λπ.

7. Το από 23-1-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου
της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων
και Διοικητικής Υποστήριξης.
8. Έγγραφες και προφορικές καταγγελίες πολιτών για μη
συμμόρφωση στις κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις
9.Το αίτημα των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων περί
αποστολής οδηγιών περί εφαρμογής του Νόμου 4419
/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή
προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών
10. Tο προοίμιο του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δηλώνεται ότι η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη
δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής,
θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, νομικών ή κοινωνικών
συνθηκών και η Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον Έλεγχο
του καπνού
11. Η συνθήκη της Λισσαβόνας, που υπεγράφη στις 13-122007
12. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) (1948)
13. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ( Νέα Υόρκη- 19 -12-1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).
14. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
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Πολιτιστικά Δικαιώματα (Νέα Υόρκη – 19-12-1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).
15. Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC, 1989).
Με βάση τα ως άνω σχετικά περί κείμενων διατάξεων περί
χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
To Υπουργείο Υγείας με τα άρθρα 17 και 32 του ν.
3868/2010, περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. και άλλων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8-2010) τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του ν.3730/2008 και 3370/2005 και
με την Κ.Υ.Α.104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10) καθορίζει τα
όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς
και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του ν.
3868/2010(Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8-2010)
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, όπως ισχύει, της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) ορίζονται οι αρμόδιες αρχές
και τα όργανα ελέγχου ως ακολούθως:
1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του
ν.3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των
παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται: 1) οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, η δημοτική
αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.
2. Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού,
το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το
ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών.
3. Ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παραβάσεων, συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του με
τις άλλες ελεγκτικές Αρχές, βεβαιώνει παραβάσεις και επιβάλλει τα οριζόμενα πρόστιμα για την ορθή εφαρμογή της
απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων
καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων
για το κάπνισμα.
Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα
της υπηρεσίας τους.
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Τα ως άνω ισχύουν και για τη χρήση προϊόντων καπνού,
νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα, βάσει του άρθρου 24
παρ. 2 του νόμου υπ’αρ. 4419 (ΦΕΚ Α`174) με τον οποίο
έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των
νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση

προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ ΕΚ και στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται οι υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών
μελών που απορρέουν και από την Σύμβαση-Πλαίσιο του
Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 1
και 2 του ν.4419/2016, τα όργανα ελέγχου, κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματος συνεπικουρούνται από τις κατά τόπον αστυνομικές και λοιπές αρχές, οι
οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικές, έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο
βαθμός συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις των διατάξεων του ν.4419/2016 και τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με
τα αποτελέσματα των ελέγχων και την διαπίστωση παραβάσεων και τις αποστέλλουν με ευθύνη του Προϊσταμένου
της υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση, στο αρμόδιο Τμήμα
Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την
Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, καθώς, στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών και όπου απαιτείται, στην αρμόδια, για την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να
ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία
σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση
ανάλογα: α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του
ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους
στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.
Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικασία
εκτάκτου ελέγχου.
Επιπροσθέτως, σας εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

1. Για το πρόστιμο κριτήριο αποτελούν:
Α. Ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση
Για τη εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας:
- νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,
- εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί
σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία,
δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,
- χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
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- καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, -κέντρα διασκέδασης,κλπ.,
Β. Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων,
όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
Γ. Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος
Δ. Η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της
παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων και η
μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.

3) Κέντρα Υγείας.
4) Περιφερειακά Ιατρεία.
5) Δημοτικά Ιατρεία.
6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κ.λπ.)
7) Ιδιωτικά Ιατρεία - Οδοντιατρεία.
8) Φαρμακεία.
9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.).

Ε. Η μη συνεργασία υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω,
όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

ΣΤ. Η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον
ίδιο χώρο (δηλαδή η πλέον της μίας παράβαση των κείμενων διατάξεων, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές
στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος)

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση
όπως:

2. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων
είναι:

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

Για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι
Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές.
Για τους άλλους χώρους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους Ι και ΙΙ του άρθρου (μόνο) του ως άνω (6) σχετικού, όπως ισχύει, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών
των χώρων στέγασης αυτών.
Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι
υπεύθυνοι εκμετάλλευσης αυτών.
Διευκρινίζεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπευθύνους εφαρμογής των διατάξεων όσο και στον παραβάτη
καπνιστή ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων
καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για
κάπνισμα.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού,
νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους:
α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και
άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς
και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες
αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων, επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λ.π.) και
στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής καθώς
και στα παντός είδους κυλικεία.
β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:
1) Νοσοκομεία.
2) Ιδιωτικές Κλινικές.

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4) Φροντιστήρια.
δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
στ. Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων, μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
η. Στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών.
θ. Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα
αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό
των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων
καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων
και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο
δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας
οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση
έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών
ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη διαδικασία
του ως άνω (4) σχετικού.
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Επικαιρότητα

Μάιος 2017

Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων
όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική
δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων
που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους
δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυστηρότερων πειθαρχικών
ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να υπάγονται
και άλλοι χώροι στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και
φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα
3.Για τους παραβάτες των εν λόγω διατάξεων εντός των
Μονάδων Υγείας επιβάλλονται και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις.
α) στους παραβάτες ασθενείς, πειθαρχικό εξιτήριο.
β) στους παραβάτες επισκέπτες και συνοδούς, αποβολή
από τη Μονάδα Υγείας.
γ) στους υπεύθυνους εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων
και εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας, επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

12

4. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση
των διατάξεων απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού,
νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους
ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, τους υπαλλήλους νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες
τους, συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελό του υπαλλήλου
και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ίδιου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο
χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο
αρμοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος
προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό.

Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα σε χώρους όπου είναι
εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση ήτοι: Κάπνισμα σε χώρους εργασίας,
Κάπνισμα σε χώρους αναμονής και Κάπνισμα στα κυλικεία
σύμφωνα με τον Πίνακα Προστίμων Δημοσίων Υπαλλήλων
του Παραρτήματος Α του ως άνω (4) σχετικού.
Με δεδομένη την μακρόχρονη προσφορά και την εμπειρία
των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και του ως άνω (8) σχετικού και κατόπιν όλων των ανωτέρω και για την καλύτερη
εφαρμογή του προσφάτως εκδοθέντος νόμου 4419/2016
(ΦΕΚ Α` 174), εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας
2014/40/ΕΕ, παρακαλούμε όπως εντατικοποιήσετε τους
ελέγχους, με ταυτόχρονη ενημέρωση τις υπηρεσίας μας
για το είδος των παραβάσεων, τον αριθμό και το ύψος των
προστίμων που επιβάλλονται.
Για την επιβολή των εν λόγω προστίμων, χρησιμοποιούνται τα μπλοκ πράξης επιβολής προστίμων σύμφωνα με το
ν.3868 /2010 που υπάρχουν διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας,
με την αναγραφή και του ν .4419/2016 κάτω από την αναγραφή του ν.3868/2010 και ταυτόχρονη σφραγίδα της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί
η εγκυρότητά τους, μέχρι την εξάντληση αυτών και την
ανατύπωσή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Με την εφαρμογή των ως άνω και με την επακόλουθη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση προϊόντων καπνού
και άλλων συναφών προϊόντων συμβάλλουμε αποδεδειγμένα στην εξασφάλιση του δικαιώματος στη ζωή, στην άσκηση των δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διάκριση, του
δικαιώματος του καθενός να απολαμβάνει ασφαλείς και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας καθώς και του δικαιώματος του
καθενός να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
σωματικής και ψυχικής υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Εκδηλώσεις - Διοργανώσεις

Το ΑΤΡ διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής
(Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)
λέψουν ομαδικά για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, θα τους δοθεί η
δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, ώστε να
συνδέσουν τους τρεις τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης (Φαρμακολογία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Χημεία).
Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά κυρίως στους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,
της Φαρμακευτικής Χημείας, καθώς και της Φαρμακογονιδιωματικής, της Βιοπληροφορικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, της Παγκόσμιας Υγείας και της Φαρμακευτικής Φροντίδας

Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy), σε συνεργασία
με το Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.), μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου το
Νοέμβρη του 2016. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις
2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. και
απευθύνεται στους φοιτητές των Σχολών Φαρμακευτικής,
καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, να
αναπτύξουν έναν τρόπο πρακτικής κατανόησης της Φαρμακευτικής Επιστήμης και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους
ως επαγγελματίες υγείας. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι
φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κάποιο
θέμα που θα συνοδεύεται από προσομοίωση περιστατικών
(case study), ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες
του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και
workshops. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, να αντιστοιχίσουν
τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά προβλήματα,
αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να δου-

Το ATP είναι μια εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών
του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., με στόχο την πραγματοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική
ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Πιο συγκεκριμένα,
η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα
επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και
στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο σύγχρονα ιατρικά
και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, ενώ
τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, δίνεται η ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρουσιάσουν κάποιο θέμα του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται στους
κλάδους της παραπάνω θεματολογίας ή κάποιου συναφούς
αντικειμένου. Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει
και την ανάλυση μίας κλινικής περίπτωσης (case study). Οι
αιτήσεις ομιλητών για το 2ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. ξεκινούν στις 29
Μαΐου και η προθεσμία λήγει στις 31 Ιουλίου. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή στο atp.pharm.auth.gr/pesffa2017.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: atp.pharm.auth.gr/pesffa2017
Η ιστοσελίδα της ομάδας: atp.pharm.auth.gr
Η σελίδα της ομάδας στο Facebook: ATP-Aristotle Team of
Pharmacy
Το E-mail της ομάδας: atp.thessaloniki@gmail.com
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Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών στον ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
Ν. Ραιδεστός, 18.5.2017
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 14ης Μαΐου 2017:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψήφισαν, για την εκλογή 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 556 μέλη.
έγκυρα: 526, άκυρα: 25, λευκά: 5

Εξελέγησαν

1. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αναπληρωματικά μέλη

1. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ				
2. ΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ					
3. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ				
4. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
5. ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ			
6. ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ				
7. ΝΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ				
8. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
9. ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ			

έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε

  211 ψήφους
  192 ψήφους
  180 ψήφους
  166 ψήφους
  129 ψήφους
  114 ψήφους
  107 ψήφους
    82 ψήφους
72 ψήφους
68 ψήφους με κλήρωση
68 ψήφους
63 ψήφους
60 ψήφους
52 ψήφους
49 ψήφους
29 ψήφους
16 ψήφους

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψήφισαν, για την εκλογή 3 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, 556 μέλη.
έγκυρα: 509, άκυρα: 31, λευκά: 16

Εξελέγησαν:
14

1. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ
3. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

έλαβε
έλαβε
έλαβε

  281 ψήφους
  143 ψήφους
  128 ψήφους
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Νέα

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ				
2. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ				
3. ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ				

έλαβε
έλαβε
έλαβε

105 ψήφους
75 ψήφους
74 ψήφους

έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε

  195 ψήφους
  189 ψήφους
  188 ψήφους
  184 ψήφους
  149 ψήφους
  134 ψήφους
  120 ψήφους
    95 ψήφους
    93 ψήφους
    88 ψήφους

Ανακοινώσεις

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΕ
Ψήφισαν, για την εκλογή 10 αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Φ.Ε. 556 μέλη.
έγκυρα: 529, άκυρα 21, λευκά: 6

Εξελέγησαν:

1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ
8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ
10. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ				
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ			
3. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
4. ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ			
5. ΝΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ				
6. ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ				
7. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
9. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ				
10. ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ			

έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε
έλαβε

80 ψήφους
79 ψήφους
70 ψήφους
51 ψήφους
41 ψήφους με κλήρωση
41 ψήφους
35 ψήφους
29 ψήφους
26 ψήφους
25 ψήφους

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση
στις 17/05/2017 κατά την οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ		
ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ		

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας

Τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ		

Μέλος
‘’
‘’
‘’
Μέλος/εκπρόσωπος εργαζομένων

Για τον ίδιο σκοπό συνεδρίασε και το Εποπτικό Συμβούλιο στις 15/05/2017 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ		

Προϊστάμενος
Αναπληρωτής Προϊσταμένου
Μέλος

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές και τους τίμησαν με την εμπιστοσύνη
τους και καλεί όλους σε μία ενεργό συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού.

				

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Λαζ. Φαρσάκης
Σπ. Νικολαΐδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Γραμματέας Δ.Σ.
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