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Θέμα: Σα αλππόζηαηα ρξέε ησλ θαξκαθνπνηώλ πξνο ην ΣΑΤ. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα απνζηέιινληαη από ηνλ ΔΦΚΑ ζε δεθάδεο θαξκαθνπνηνύο 
κε θαξκαθείν εηδνπνηεηήξηα γηα ηεξάζηηα ρξέε ηνπο πξνο ην ΣΑΤ πνπ αθνξνύλ 
ππνηηζέκελεο παιηέο νθεηιέο. Από ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ν Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο 
Αηηηθήο ππάξρνπλ εηδνπνηεηήξηα πνπ ρξεώλνπλ θαξκαθνπνηνύο κε δεθάδεο ρηιηάδεο 
επξώ αθόκα θαη κε πνζά ύςνπο  114.378,76 επξώ, πνπ ζεκαίλεη όηη απηνί νη 
θαξκαθνπνηνί δελ θαηέβαιαλ θαζόινπ εηζθνξέο ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

Όπσο είλαη γλσζηό νη θαξκαθνπνηνί κε θαξκαθείν κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2016 
πιήξσλαλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζην ΣΑΤ ππνρξεσηηθά κέζσ απηόκαηεο παξαθξάηεζεο 
από ην αηηνύκελν πνζό ησλ ζπληαγώλ ηνπ ΗΚΑ αξρηθά θαη ησλ ζπληαγώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ ζηε 
ζπλέρεηα. Απηά ηα πνζά – ρσξίο ηελ παξεκβνιή ησλ θαξκαθνπνηώλ – θαηαηίζνληαλ ζην 
ΣΑΤ.  

Δπνκέλσο ελώ νη θαξκαθνπνηνί έρνπλ πιεξώζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο, γηα άγλσζηνπο 
ιόγνπο, ν ΔΦΚΑ ηνπο απνζηέιιεη εηδνπνηεηήξηα κε ηα ππνηηζέκελα ππέξνγθα ρξέε ηνπο 
πξνο ην ΣΑΤ θαη κε ηελ απεηιή ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πεξί ππνρξεσηηθήο 
είζπξαμεο, δειαδή θαηαζρέζεηο γηα πνζά πνπ δελ νθείινπλ.  

Ζ “παξαίλεζε” ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΔΦΚΑ λα εληαρζνύλ ζην ζύζηεκα ησλ 120 
δόζεσλ πξνθεηκέλνπ λα “δηεπθνιπλζνύλ”, νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζε αλαγλώξηζε ελόο 
ρξένπο πνπ δελ ππάξρεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ επζύλε γηα ην “κπάραιν” πνπ 
επηθξαηεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΑΤ θαη ζηνλ ΔΦΚΑ, ηόζν ηελ πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο 
θπβέξλεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη πνπ ζπλερίδεηαη θαη κε ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο. 
 Απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα αθπξσζνύλ θαη λα 
θαηαξγεζνύλ ηα απαξάδεθηα εηδνπνηεηήξηα κε ηα ππνηηζέκελα ρξέε ησλ θαξκαθνπνηώλ 
πξνο ην ΣΑΤ.  Να γίλεη κε αμηόπηζην θαη απνδεηθηηθό ηξόπν πξνο ηνπο θαξκαθνπνηνύο, 
ε θαηαγξαθή ησλ όπνησλ δηαθνξώλ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ κεληαίσλ εηζθνξώλ πνπ 
θαηαβάιινληαη απηόκαηα θαη ηνπ εηήζηνπ πνζνύ πνπ ζπλνιηθά έπξεπε λα θαηαβιεζεί θαη 
απηό θαη κόλνλ λα πηζηνπνηεζεί σο ππνρξέσζή ηνπο. Μέρξη λα γίλεη απηό λα κελ ππάξμεη 
θακία επίπησζε ζηε θνξνινγηθή ηνπο ελεκεξόηεηα θαη θακία ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ 
παξαπάλσ πιαζκαηηθώλ ρξεώλ.  
 
ΕΡΩΣΑΣΑΙ ο κ. Τποσργός, ηη κέηξα ζθνπεύεη λα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην 
δήηεκα πνπ έρεη πξνθύςεη. 
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