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Προς  

Την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

κ. Μαρία Θεοδωρίδου 

Κοινοποίηση: 

1) Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια 

2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη 

3) Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υπ. Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 

4) Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 

5) Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

6) Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 

7) Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων 

 

Θέμα: «Εμβολιασμός των υπαλλήλων των φαρμακείων όλης της χώρας έναντι 

της COVID-19» 

Σχετικά:  Το από 08-01-2021 έγγραφό μας 

  

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,  

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την 

μέριμνα που λάβατε με τη δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Πλην, 

όμως, το άνοιγμα της ανωτέρω πλατφόρμας για τρεις μόνο ημέρες δεν ήταν 

αρκετό για να προλάβει το σύνολο των υπαλλήλων όλων των φαρμακείων της 

χώρας, ήτοι 10.500 άτομα, να προβεί στην εγγραφή του σε αυτήν.  

Λόγω της εξάπλωσης του ιού, της καθημερινής επαφής της ανωτέρω ομάδας 

εργαζομένων με ευπαθείς ομάδες και του αυξημένου κινδύνου που εγκυμονεί τόσο για 

τη μόλυνσή της όσο και για τη μετάδοση του ιού, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για 
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την εκ νέου λειτουργία της πλατφόρμας και τον προγραμματισμό του εμβολιασμού των 

εργαζομένων στα φαρμακεία όλης της χώρας.  

Επ’ ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 

και τα μέλη μας τα οποία ασχολούνται στην Ιατροφαρμακευτική Ενημέρωση (Ιατρικοί 

Επισκέπτες), ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο στις 

υγειονομικές μονάδες της χώρας και τα ιατρεία των υγειονομικών μας.  Ως εκ τούτου, 

παρακαλούμε να ληφθεί υπ’ όψιν στο προγραμματισμό σας και η ανάγκη έγκαιρου 

εμβολιασμού και της συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών υγείας  

Ο προγραμματισμός των εμβολιασμών και η διαφύλαξη της δημόσιας 

υγείας αποτελούν πρωταρχικό στόχο και προτεραιότητα  της Πολιτείας και δεν 

πρέπει να περιορίζεται στην προστασία ορισμένων ομάδων ή να γίνεται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από συνδικαλιστικές ή εργοδοτικές ενώσεις.  

Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως μεριμνήσετε ώστε όλοι οι υπάλληλοι των 

φαρμακείων της χώρας ενταχθούν στη λίστα των υγειονομικών, στους οποίους θα 

χορηγηθεί κατά προτεραιότητα το εμβόλιο κατά της COVID-19, καθώς, επίσης και να 

ληφθούν υπ’ όψιν στον προγραμματισμό σας και οι εργαζόμενοι στην ιατρο-

φαρμακευτική ενημέρωση   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για το σχεδιασμό του εμβολιασμού στα μέλη μας 

και στηρίζουμε με κάθε τρόπο την εθνική προσπάθεια για να βγούμε νικητές στη μάχη 

κατά της πανδημίας. 

Με τιμή, 

 

 

 

 

 


