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Θέμα: Ενημέρωση για φαρμακευτικές δαπάνες

Σας ενημερώνουμε ότι η καθυστέρηση καταβολής οφειλόμενων ποσών του Ταμείου μας
προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πρόβλημα που
αντιμετώπισε το ΕΤΑΑ και οι Τομείς με τη γνωστή έλλειψη προσωπικού στα Ασφαλιστικά
Ταμεία.

Επίσης με την ψήφιση  του νέου Ασφαλιστικού Νόμου πλήθος στελεχών αποχώρησε από
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Από την εφαρμογή του ν.3655/08 για τη σύσταση και λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. έως και
σήμερα:

 Περισσότερες από 100 οργανικές θέσεις καταργήθηκαν, όπως προέβλεπαν οι
διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 13 του νόμου της ενοποίησης για όσες κενές θέσεις
δεν είχαν προκηρυχθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

 Περισσότεροι από 144 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (stage)
αποχώρησαν λόγω λήξης της σύμβασης τους.

 Περισσότεροι από 20 υπάλληλοι του Ε.Τ.Α.Α. μετατάχθηκαν ή αποσπάστηκαν σε
άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του
ΕΤΑΑ

 Περισσότεροι από 80 υπάλληλοι του Ε.Τ.Α.Α. αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω
παραίτησης (συνταξιοδότηση).

Μέσα στα παραπάνω προβλήματα προστέθηκε και η ενημέρωση μας την 26-01-2011 ότι
από 01-01-2011 πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ 113/22-
11-10 «περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες » για το οποίο δεν μας είχαν
παρασχεθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις εφαρμογής του.

Λόγω αυτού προέκυψαν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των υποχρεώσεων μας,
αφού οι δαπάνες που είχαν ενταλματοποιηθεί  επέστρεψαν αθεώρητες από τις υπηρεσίες
των επιτρόπων.



Σύμφωνα με το υπ’αριθ. 12355/25-1-11 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής  το
οφειλόμενο ποσό για τον Τομέα Υγειονομικών για τους μήνες 7-11/2010 ανέρχεται στο
ποσό των 7.358.454 ευρώ και 665.002,87 ευρώ για τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και για να καταστεί
δυνατό να διεκπεραιωθεί ο  τεράστιος όγκος συνταγών που έχει συγκεντρωθεί προβήκαμε
στις παρακάτω ενέργειες:

1) Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας οι οποίες εργάστηκαν και Σάββατο και Κυριακή.
2) Μετακινήσαμε  προσωπικό από άλλες Διευθύνσεις (Συντάξεων, Μηχανογράφησης κλπ)

για διάστημα δύο μηνών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ήδη το Ε.Τ.Α.Α. με το με αρ. πρωτ. 29580/23-2-2011 έγγραφο του ενημέρωσε το
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής για τις παραπάνω ενέργειες.

 Κατόπιν αυτών των ενεργειών είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

1) Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α)
Πληρώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη μέχρι 30/11/2010 και έχει σταλεί για θεώρηση από
τον Επίτροπο η δαπάνη του Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011.

2) Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Επαρχιών – Δικαστικών Επιμελητών  (Τ.Π.Δ.Ε)
Έχει σταλεί για θεώρηση από τον Επίτροπο η φαρμακευτική δαπάνη μέχρι 31/10/2010 και
μέχρι τέλος του μήνα θα προωθηθούν για θεώρηση οι δαπάνες μέχρι και Ιανουάριο 2011.

3) Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων  (Τ.Α.Σ)
Έχει σταλεί για θεώρηση στον Επίτροπο η φαρμακευτική δαπάνη μέχρι 31/12/2010

4) Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ)
Έχει διεκπεραιωθεί  η φαρμακευτική δαπάνη μέχρι 30/09/2010 και θα αποσταλεί για
θεώρηση στον επίτροπο.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παρότι έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση στο
ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει. Οι συνέπειες της απώλειας αυτής είναι
αναρίθμητες, δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων που εξυπηρετούν οι
Τομείς που απαρτίζουν το Ε.Τ.Α.Α. Πλέον δεν τίθεται θέμα βελτιστοποίησης της
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, αλλά διασφάλισης αυτής καθεαυτής της εξυπηρέτησης
τους.

Με το προσωπικό που έχει απομείνει είναι αδύνατη η στοιχειώδης υποστήριξη των
λειτουργιών των τομέων, αφού όχι μόνο οι βασικές θέσεις εργασίας δεν μπορούν να
στελεχωθούν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη – συχνά αδύνατη – και η αναπλήρωση
υπαλλήλου σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας, αδείας κλπ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ενώ μας είχε δοθεί τηλεφωνική έγκριση από το Υπουργείο (σε
συνέχεια του σχετ. εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 6666/10-11-09) για 150 άτομα προσωπικού
ορισμένου χρόνου σε αντικατάσταση των συμβάσεων stage που έχουν λήξει, ουδέποτε



ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, παρότι η μισθοδοσία των ανωτέρω δεν πρόκειται να
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά το Ταμείο, ενώ έχει ζητηθεί κατ’επανάληψη η
κατά προτεραιότητα ενίσχυση του ΕΤΑΑ από προσωπικό που θα προέλθει από τους
καταργούμενους η συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου.
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