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Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Την Παρασκευή το απόγευμα, κατατέθηκαν στους ατομικούς και διανεμητικούς 

λογαριασμούς τα χρήματα της εξόφλησης του 5% του μηνός Οκτωβρίου. 

Διαπιστώσαμε όμως, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην πληρωμή με 3 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους. 

Συγκεκριμένα σε 2 ΠΕΔΙ περιφερειακών συλλόγων,  η εταιρεία 

ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ courier, ενώ είχε παραλάβει στις κεντρικές αποθήκες το 

φυσικό αρχείο των συνταγών Οκτωβρίου, δεν το απέστειλε ολόκληρο στη ΚΜΕΣ 

αλλά τμηματικά. Το τελευταίο μέρος του φυσικού αρχείου απεστάλη πριν τρεις μέρες  

πιθανότατα γιατί είχε χαθεί , με αποτέλεσμα να μην έχει φθάσει στις συγκριμένες 

ΠΕ.ΔΙ  το δείγμα ψηφιοποιημένων συνταγών για όλα τα φαρμακεία    Οι απώλειες 

και οι καθυστερήσεις στις αποστολές του φυσικού αρχείου με τη συγκεκριμένη 

εταιρεία είναι σύνηθες φαινόμενο και μας έχει απασχολήσει επανειλημμένως  σε 

βαθμό που μέλη του Προεδρείου να επισκέπτονται τις αποθήκες  της συγκεκριμένης 

εταιρείας, ψάχνοντας στο παρελθόν,  χαμένες κουτές.  

Επίσης, πρόβλημα εντοπίζεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής  

Αθήνας Β΄, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και εκκαθάριση εκατοντάδων 

φαρμακείων, η οποία αδυνατεί να ολοκληρώσει την πράξη εκκαθάρισης και 

οριστικοποίησης εντός των χρονικών ορίων τα οποία ισχύουν για όλες τις ΠΕΔΙ της 

χώρας, προκειμένου η πληρωμή των φαρμακείων να πραγματοποιείται εντός των 

προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. 

               Σε επικοινωνία του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  

με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, του ανέφερε ότι το  πρόβλημα θα επιλυθεί και η  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


 

πληρωμή για τα φαρμακεία  που ανήκουν  στη συγκεκριμένη ΠΕΔΙ της Αθήνας 

θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 1η  Φεβρουαρίου. 

     Για όσα φαρμακεία ανήκουν στις 2 άλλες ΠΕΔΙ και δεν έχουν εξοφληθεί το 

5% εξαιτίας του προβλήματος το οποίο δημιουργήθηκε με ευθύνη της ΕΛΤΑ 

courier, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ψηφιοποίησης του δείγματος και ο 

συνακόλουθος φαρμακευτικός και διοικητικός έλεγχος, με στόχο την πληρωμή 

των φαρμακοποιών το συντομότερο δυνατό. 

                                                            Με Εκτίμηση, 

 


