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Αθήνα,  17/9/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.        3861    

ΝΠΔΔ  
 

Προς  

Φαρμακευτικούς Συλλόγους 

 

Θεμα : Ενημέρωση σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν  

από τον διοικητικό  έλεγχο από τις ΠΕ.ΔΙ. 

 

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. παρερμηνεύουν εγκυκλίους της διοίκησης ή 

λειτουργούν  κατά το δοκούν ή δεν ενημερώνονται για τις σχετικές εγκυκλίους. 

Όπως η πρόσφατη που απεστάλη προς τις ΠΕ.ΔΙ. με διευκρινίσεις και επιλύσεις 

προβλημάτων που προέκυψαν  κατά τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου. 

Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. ζητούν από τα φαρμακεία Υπεύθυνη 

Δήλωση για δυσδιάκριτες σφραγίδες των ιατρών  επί των ελεγχόμενων 

συνταγών ενώ υπάρχει σφραγίδα και ως γνωστόν τα στοιχεία του φύλλου 

έκδοσης καλύπτουν τυχόν απώλειες των στοιχείων της. Πέραν αυτού  η μη 

ευδιάκριτη σφραγίδα είναι αποκλειστική ευθύνη του συνταγογράφου ιατρού 

όπως είναι η διάγνωση ή η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός ειδικότητος κλπ. 

 Επίσης ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. παρερμηνεύουν τη διορία των 4 ημερών, που είναι 4 

εργάσιμες ημέρες και όχι ημερολογιακές για τις οποίες  θα πρέπει όμως να 

υπάρχει χρονική ανοχή για περιπτώσεις γιατρών που απουσιάζουν λόγω 

αδειών ή βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή από το φαρμακείο  κλπ .  

 Από την Παρασκευή 16/9ου έχει αποσταλεί επιστολή προς την Διοίκησή του 

ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να δώσουν νέες διευκρινίσεις προς τις ΠΕ.ΔΙ. για να 

διευθετηθούν τα παραπάνω θέματα.    

Οι παραπάνω περιπτώσεις παρερμηνειών από υπαλλήλους ορισμένων ΠΕΔΙ 

είναι μεμονωμένες και θα πρέπει να ενημερώνονται οι Φαρμακευτικοί 

Σύλλογοι  όπως και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ,   προκειμένου 
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να υπάρξει άμεση επίλυση των προβλημάτων καθόσον οι περισσότερες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις βρίσκονται σε άψογη συνεργασία με τους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους.  

Υπενθυμίζουμε ότι με παρεμβάσεις μας κατά τη διάρκεια εφαρμογής του νόμου 

και της ΚΥΑ εκκαθάρισης εκδόθηκε νέος επικαιροποιημένος  οδηγός ελέγχου 

σφραγίδων σύμφωνα με τον οποίο: 

• Η απουσία αναγραφής της ΔΥΠΕ δεν αποτελεί λόγο περικοπής, εφόσον 

υπάρχουν τα στοιχεία Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή τίτλο, Νοσηλευτικό 

ίδρυμα ή μονάδα Υγείας 

• Η συμπλήρωση των ελλείψεων στα αναγραφόμενα στοιχεία αυτής να 

αναπληρώνεται από τα στοιχεία που αναγράφονται στο φύλλο 

έκδοσης του Ιατρού (πχ ΑΜΚΑ) 

• Οι υποειδικότητες όπως αναγράφονται στα στοιχεία των σφραγίδων 

των ιατρών όταν δεν συμφωνούν με την αναγραφόμενη στο φύλλο 

έκδοσης ειδικότητα να μην αποτελεί πρόβλημα 

• Απουσία σφραγίδας και υπογραφής φαρμακοποιού και υπογραφής 

ασφαλισμένου να είναι θεραπεύσιμα. 

• Απουσία σφραγίδας και υπογραφής  ιατρών να είναι θεραπεύσιμα. 

 

 
 

 

 

 

 


