Αθήνα, 5-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
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Προς
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Κύριε Διοικητά,
Ενόψει της συνάντησης μας θα θέλαμε να σας θέσουμε τα προβλήματα που
απασχολούν τον κλάδο και επιθυμούμε να συζητήσουμε .
Πιο συγκεκριμένα:
1. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα με τις εσφαλμένες αναρτήσεις που
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αφορούν ποσά που δήθεν οφείλει
στο ΤΣΑΥ , μεγάλος αριθμός συναδέλφων.
Για τον λόγο αυτό ζητούμε να δοθεί παράταση για την εκκαθάριση των
οφειλών πέραν της 31ης.12.2019, όπως και την απόσυρση του αρχείου με τις
εσφαλμένες αναρτήσεις, με την προϋπόθεση όμως να διατηρήσουν το δικαίωμα
της ρύθμισης των 120 δόσεων, όσοι συνάδελφοι έχουν ενταχθεί ήδη, στην
περίπτωση που κατά την

επεξεργασία – εκκαθάριση από πλευράς ΕΦΚΑ,

αποδειχθεί ότι υπάρχει οφειλή με το σωστό ποσό.
2. Το χρονικό διάστημα της απόδοσης της σύνταξης στους συνταξιούχους
φαρμακοποιούς ξεπερνά τα 3,5 χρόνια και οφείλεται και στην υποστελέχωση του
ΤΣΑΥ – μια κατάσταση που επιδεινώνεται συνεχώς – αλλά και γενικότερα στην
αποδιοργάνωση των υπηρεσιών του .
Προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι απόδοσης των συντάξεων πρέπει το
ΤΣΑΥ να στελεχωθεί άμεσα και να προχωρήσει η ψηφιοποίηση των χειρόγραφων
αρχείων των φαρμακοποιών.
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3. Έχει διαπιστωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν έχει αποζημιωθεί
για ληξιπρόθεσμες οφειλές ταμείων που εντάχτηκαν αρχικά στον ΕΟΠΥΥ και στη
συνέχεια στον ΕΦΚΑ.
Οι συνταγές αυτές τα ποσά των οποίων σας παραθέτουμε παρακάτω ανά
σύλλογο και ανά ταμείο, έχουν παραληφθεί από τις υπηρεσίες των ταμείων αλλά
για λόγους που δεν γνωρίζουμε δεν έχουν αποσταλεί στην ΚΜΕΣ για εκκαθάριση
και εξόφληση εδώ και χρόνια.
Ζητούμε την άμεση αποστολή των αρχείων αυτών στην ΚΜΕΣ για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πληρωμή των φαρμακοποιών.
4. Απαιτείται να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην εξέταση των φακέλων των περίπου
1500 συναδέλφων οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την καταβολή του 40%
του συντάξιμου ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και δεν έχει
ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία
Ευελπιστούμε στην επίλυση των πιο πάνω θεμάτων.
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