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Συνάδελφοι

Είναι πλέον γνωστή η παρέμβαση ης Κυβέρνησης στο θέμα του ωραρίου

Πολλά έχουν ειπωθεί και πιο πολλά έχουν γραφτεί

Για μία ακόμη φορά απεδείχθη ότι κάτι πολύ κακό μπορεί να γίνει ακόμη
χειρότερο

Είναι πλέον φανερό ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η πλήρης
απορρύθμιση του ωραρίου με πρόφαση την λεγόμενη απελευθέρωση.

Ευτυχώς ακόμη αυτό είναι στην διακριτική μας ευχέρεια από την στιγμή
που θα συνειδητοποιήσουμε όσοι συνειδητοποιήσουμε ποιοι και γιατί
επιδιώκουν αυτήν την απορύθμιση

Πολύ απλά θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι το σταθερό ωράριο που
καθιερώνει ο νέος Νόμος είναι σταθερό από την στιγμή που εμείς θα το
θελήσουμε να είναι έτσι.

Δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε τα αυταπόδεικτα ….

Είναι πλέον δεδομένο ποιες δυνάμεις της «αγοράς» προσπαθούν να
απελευθερώσουν το ωράριο και είναι δεδομένο ότι οι ίδιες αυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ

ΣΠΚ 12  - ΠΥΡΓΟΣ - 27 100
ΤΗΛ:2621030906   ΦΑΞ: 2621020747

e-mail info@fsi.gr

mailto:info@fsi.gr


δυνάμεις προσπαθούν ταυτόχρονα και για την πλήρη απελευθέρωση του
επαγγέλματος.

Αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτό δεν τους αγγίζει μπορούν να
αυτοσχεδιάζουν

Ο καθένας από μας έχει την ευθύνη του και είναι δεδομένο ότι σε αυτήν
την φάση αυτή η ευθύνη θα μετρήσει περισσότερο και όχι μόνο για τον
ίδιο αλλά και για όλους μας

Η εμπειρία από άλλους Συλλόγους που το ωράριο διαλύθηκε δεν είναι η
καλλίτερη και καλό είναι να μην τους μιμηθούμε.

Για λόγους ενημέρωσης θέλουμε να σας αναφέρουμε τα εξής

· Τα ωράρια ανά περιοχή έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια και η
απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στην διαύγεια μαζί με τις εφημερίες
όπως και στο site του Συλλόγου (τοπικά θέματα)

· Η τήρηση του ωραρίου είναι υποχρεωτική και προβλέπονται
πρόστιμα για περιπτώσεις παραβίασης

· Η Περιφέρεια με δική της ανακοίνωση θα ορίσει τις προθεσμίες
για όσους εν τέλει θα αποφασίσουν να το απορυθμίσουν με
δήλωση διευρυμένου

Αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι ότι θέλει ιδιαίτερη
προσοχή η όλη διαχείριση του ωραρίου σε αυτήν την φάση.

· Είναι βέβαιο ότι από την στιγμή που είναι δεδηλωμένη άποψη της
πλειοψηφίας των μελών του Συλλόγου μας για την τήρηση του
σταθερού ωραρίου, η όποια δήλωση διευρυμένου είναι εκ των
πραγμάτων μια μονομερής ενέργεια η όποια είναι βέβαιο ότι θα
διαταράξει τις ήδη υπάρχουσες ισορροπίες μεταξύ των μελών με
ότι αυτό συνεπάγεται.

· Το διευρυμένο ωράριο αν για κάποιους συναδέλφους είναι το
ζητούμενο καλό είναι να ξέρουν ότι η παρουσία του υπεύθυνου
φαρμακοποιού στο φαρμακείο είναι απολύτως απαραίτητη εκ του
Νόμου και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτεται από την παρουσία
του βοηθού ακόμη και αν αυτός είναι αδειούχος.



Αν κάποιοι συνάδελφοι φιλοδοξούν να εφαρμόσουν το διευρυμένο
ωράριο με τον «αυτόματο πιλότο» μάλλον έχουν κάνει λάθος
υπολογισμούς.

· Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι θα είναι εγκληματικό για όλους
μας αν στην λογική της εφαρμογής του διευρυμένου ωραρίου
αμφισβητηθεί από μας τους ίδιους η παρουσία του επιστήμονα
φαρμακοποιού στο φαρμακείο.
Πολλοί έξω από μας «περιμένουν» χρόνια τώρα να τους κάνουμε
αυτό το «δώρο»….

Το ΔΣ του Συλλόγου με την συνεργασία  όλων των μελών έχει καταφέρει
μέχρι αυτήν την στιγμή να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σταθερό ωράριο

Αν τώρα με πρόσχημα αυτόν τον Νόμο κάποιοι φιλοδοξούν να το
διαλύσουν το ΔΣ εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το εμποδίσει.

Τέλος θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΣ θα προσπαθήσει μέσα
από την ενημέρωση των μελών να «εμποδιστεί» κατά το δυνατόν η
δημιουργία μονοπωλιακών και διαλυτικών καταστάσεων με «όχημα» το
ωράριο κάτι που θα είναι η χαριστική βολή για τον κλάδο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας
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