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Aγαπητοί συνάδελφοι, όσο περνάνε οι μήνες τα προβλήματα του κλάδου μας όλο και 
μεγαλώνουν και καθημερινά διαπιστώνεται ότι τα αδιέξοδα γίνονται όλο και 
περισσότερα. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι  μέσα σε  λίγα 
εικοσιτετράωρα θα ψηφιζόταν στην βουλή νόμος που θα αποφάσιζε την μείωση 
του ποσοστού κέρδους  μας  και τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων 
στην χώρα. Όπως θα έχετε ασφαλώς καταλάβει, αναφερόμαστε στις αιτίες που 
οδήγησαν τον κλάδο μας, τόσο στον Βόλο και στην Μαγνησία όσο και σε όλη την 
υπόλοιπη χώρα, σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες στέφτηκαν με επιτυχία. 
Συνάδελφοι, η Πέμπτη 6 Μάιου 2010 είναι η ημερομηνία κατά την οποία 
υπογράφτηκε το νομοσχέδιο με το οποίο σηματοδοτείται η καινούργια πορεία 
που παίρνει το επάγγελμα μας, πορεία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην   
ελαχιστοποίηση των κερδών μας και στην συρρίκνωση του κλάδου μας, με 
αποτέλεσμα το κλείσιμο μεγάλου αριθμού φαρμακείων. Ανοίγει λοιπόν ένας νέος 
κύκλος συζητήσεων, ανάμεσα στην ηγεσία του κλάδου μας, και στα αρμόδια 
υπουργεία, προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα, στα οποία ο 
κλάδος μας έχει βάλει την λεγόμενη <κόκκινη γραμμή> και  η όποια αλλαγή σε αυτά 
θα σημάνει αυτομάτως και αλλαγή στην φαρμακευτική περίθαλψη, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τον ασφαλισμένο αυτής της χώρας. Η διατήρηση της σταθερής 
λιανικής τιμής, η διατήρηση του ποσοστού κέρδους, και η διατήρηση των 
πληθυσμιακών και χωροταξικών διατάξεων που ισχύουν για τα φαρμακεία 
σήμερα, αποτελούν την εγγύηση για την ασφαλή παροχή της πρωτοβάθμιας 
φαρμακευτικής φροντίδας σε όλη την επικράτεια, ακόμη και στο μικρότερο ακριτικό 
χωριό. Οποιαδήποτε αλλαγή θα μας βρει αντίθετους και αυτό ήδη η πολιτεία το έλαβε 
σοβαρά υπόψη της από την πρόσφατη κινητοποίηση μας. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να 
το λάβουν το ίδιο σοβαρά υπόψη οι  ελάχιστοι εκείνοι συνάδελφοι οι όποιοι τις 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601                                        
Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 
38333 ΒΟΛΟΣ 

1 
 



ημέρες των κινητοποιήσεων μας προτίμησαν να ανοίξουν κανονικά τα φαρμακεία 
τους και να έλθουν αντιμέτωποι με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και ενώ 
τόσο τοπικά όσο κυρίως κεντρικά υπήρχε ομοψυχία και αισιοδοξία από όλους, ότι θα 
τα καταφέρουμε και θα αντισταθούμε στο <τσουνάμι>, στην καταιγίδα των απειλών  
προς τον  κλάδο μας, αυτοί οι  συνάδελφοι προτίμησαν την μοναχική οδό επίλυσης 
των κοινών προβλημάτων του κλάδου μας. Στην Γενική Συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια της 2ης μέρας των απεργιακών κινητοποιήσεων του 
κλάδου μας, αποφασίστηκε ότι  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να προχωρήσουμε  και να 
επιβιώσουμε είτε υπό μορφή συνενώσεων είτε με ότι άλλο  μπορεί να προκύψει 
σαν λύση. Η Γ.Σ της Παρασκευής 7 Μαΐου 2010 ήταν πραγματικά  επιτυχημένη από 
την συμμέτοχη τόσο σε παρουσίες όσο και σε τοποθετήσεις. Οι δε συνάδελφοι που 
δεν απείργησαν, πιστεύουμε ότι σε επόμενη πιθανή κινητοποίηση του κλάδου μας θα 
ακολουθούσουν  την απόφαση του συνόλου των συναδέλφων σε τοπικό και 
πανελλαδικό επίπεδο, που οδηγεί σε λύσεις, από το να μείνουν στην οδό που οδηγεί 
στο  αδιέξοδο. Συλλογικότητα σημαίνει, η από κοινού αντιμετώπιση όλων των 
ζητημάτων. Οτιδήποτε άλλο ΔΕΝ είναι συλλογικό, είναι ΑΤΟΜΙΚΟ, και  έχει 
σαν κόστος τον  δρόμο της μοναξιάς. 
 
Σε ότι αφορά τις επόμενες ημέρες, μετά τις κινητοποιήσεις άρχισαν μια σειρά από 
επαφές ανάμεσα στα μέλη του προεδρείου του Π.Φ.Σ και στους αρμοδίους 
υπουργούς. Υπήρξε η αιφνιδιαστική απόφαση στις 18 Μάιου για τα ΜΗΣΥΦΑ, η  
απόφαση την επόμενη μέρα για τις θεωρήσεις των συνταγών άνω των 150 ευρώ, η 
απόφαση στην συνέχεια του ΙΚΑ για μετάθεση ..της απόφασης χρονικά, για την 1η 
Ιουνίου 2010 και τέλος η συνάντηση της Τρίτης 25 Μαΐου 2010 του υπουργού κ. Α. 
Λοβέρδου με τους φαρμακευτικούς και υγειονομικούς φορείς. Τονίστηκε από τον 
υπουργό η επείγουσα ανάγκη να εξοικονομηθούν χρηματικοί πόροι κατά 
τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ για  τη μείωση της δαπάνης κοινωνικής ασφάλισης. 
 
 Για το σκοπό αυτό ο Α. Λοβέρδος ζήτησε από όλους τους φορείς να ετοιμάσουν τις 
προτάσεις τους και να τις καταθέσουν, στο πλαίσιο μιας νέας σύσκεψης που θα 
πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, για τη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων που 
θα πρέπει να ληφθούν. 
 
Ο υπουργός Εργασίας επίσης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα των 
Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ., ενημερώνοντας ότι μέχρι την Παρασκευή 28/5/210,  θα είναι έτοιμη 
από τον Ε.Ο.Φ. η επικαιροποιημένη λίστα των σκευασμάτων αυτών. Έθιξε το 
θέμα της θεώρησης συνταγών άνω των 150 ευρώ, λέγοντας ότι «αν και δεν αποτελεί 
το ικανότερο μέσο, προς το παρόν το μέτρο είναι αναγκαίο προκειμένου για τον άμεσο 
περιορισμό, ως έναν βαθμό τουλάχιστον, της δαπάνης» και ανακοίνωσε την έναρξη 
πιλοτικού προγράμματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ από τον 
Σεπτέμβριο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία από τον προσεχή Νοέμβριο. 
 
 «Ηχηρό μήνυμα στους φαρμακοβιομηχάνους έστειλε ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας 
Λοβέρδος καλώντας τους να μειώσουν τα κέρδη τους, αλλιώς -όπως είπε- “το 
σύστημα θα οδηγηθεί σε ξέρα”. 
Συμπλήρωσε ότι την Δευτέρα 31/5/10 θα γίνει σύσκεψη των συναρμόδιων 
υπουργείων με τους φορείς του φαρμάκου, κατά την οποία θα γίνει προσπάθεια 
να εξευρεθούν πολιτικές με στόχο τη  μείωση του κόστους για την πολιτεία. Οι 
γιατροί να συνταγογραφούν σύμφωνα με τους κανόνες που έχει υιοθετήσει το 
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υπουργείο και να αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ). «Όσοι δεν συμμορφωθούν θα διακόψουν την εργασιακή τους σχέση με τα 
ταμεία». 
• Από τους φαρμακοποιούς ζητήθηκε , να μη σταματούν την εκτέλεση συνταγών 
όταν τα ταμεία δεν καταβάλουν εγκαίρως τα  χρήματα. "Είναι απαράδεκτο να 
κόβονται τα φάρμακα στους ασφαλισμένους", τόνισε, "η περίοδος των παχιών 
αγελάδων έχει τελειώσει".  
• Από τις φαρμακευτικές εταιρείες να επιστρέψουν το 4% του ετήσιου τζίρου στα 
Ταμεία, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία.» 
 
Στην συνέχεια, σε συνέντευξή τους την Τετάρτη 26/5, εκπρόσωποι επτά 
επιστημονικών φορέων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη «διαπόμπευση των 
επαγγελματικών κλάδων» και προειδοποίησαν ότι αν ως την προσεχή Τετάρτη 
2/6/2010 δεν τους δεχθεί ο πρωθυπουργός, θα καταθέσουν «εν πομπή» τις 
επαγγελματικές τους ταυτότητες. 
 
Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι πρόεδροι της Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδας Δ.Παξινός, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
Μ.Καλοκαιρινός, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών Κ.Λουράντος, του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Π.Καλλίρης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Ιω.Αλαβάνος, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθ.Κατσίκης και του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Κ.Βλαχάκης. Ο κ. Λουράντος, από την 
πλευρά των φαρμακοποιών, σημείωσε ότι «η κατασυκοφάντηση του 
υγειονομικού χώρου δεν λέει να σταματήσει»,  προσθέτοντας ότι «επτά μήνες 
έχει να πληρώσει το δημόσιο τους φαρμακοποιούς, στους οποίους χρωστάει 300 
εκατομμύρια». Τόνισε δε ότι «υπάρχει διαπόμπευση των εργαζομένων στον χώρο 
της υγείας».  

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΚΑ ΜΑΙΟΥ 

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός Μαΐου ΙΚΑ πρέπει να υποβληθεί 
με το νέο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε και στην προηγούμενη εγκύκλιο 
Απριλίου. Συγκεκριμένα  σε μια ενιαία κατάσταση αλλά σε δυο δεσμίδες  ξεχωριστά  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΟΠΑΔ 
 
Συνάδελφοι, όπως ενημερωθήκατε οι περισσότεροι από τον ΟΠΑΔ και κατά την 
υποβολή των λογαριασμών του προηγούμενου μηνός, απαιτούνται πλέον κατά την 
υποβολή των λογαριασμών τα παρακάτω: 

1. Αναγραφή στην αίτηση αριθμητικώς του πλήθους των συνταγών που περιέχει 
ο φάκελος. 

2. Από τις αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται εις τριπλούν, η 
τρίτη  κατάσταση, καθώς και το τιμολόγιο και η ασφαλιστική ενημερότητα να 
είναι έξω από το φάκελο μαζί με την αίτηση. 

3. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και η αρίθμηση να αναγράφεται στη δεξιά 
γωνία της εντολής 

Επίσης στα πλαίσια του εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών, μας 
ενημερώνουν από το τοπικό ΥΠΑΔ Μαγνησίας ότι από 01-07-2010 αλλάζουν τα 
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έντυπα των αιτήσεων με τα οποία θα υποβάλλουμε τους λογαριασμούς μας. 
Οι εν λόγω αιτήσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην 
εξής ηλεκτρονική διεύθυνση : www.opad.gr/html/appl.htm , ενώ παράλληλα σας τις 
επισυνάπτουμε στην  παρούσα εγκύκλιο.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε έγγραφο που μας απέστειλε η Διεύθυνση Υγείας της 
Νομαρχίας. Yπενθυμίζεται ότι σε τόπους όπου υπάρχει ένα μόνο φαρμακείο, η άδεια 
χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη και του τοπικού 
Φαρμακευτικού Συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (ύπαρξη ενός μόνο φαρμακείου 
σε ένα Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα) θα πρέπει οι σχετικές αιτήσεις, με 
αναφορά στον τρόπο φαρμακευτικής κάλυψης των αναγκών του τοπικού πληθυσμού, 
να υποβάλλονται εγκαίρως για να ακολουθείται η σωστή διαδικασία σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗΣΥΦΑ 

Συνάδελφοι τον τελευταίο καιρό επικρατεί, όπως όλοι έχετε καταλάβει, μια χαοτική 
κατάσταση στο θέμα της ισχύος των ημερομηνιών έναρξης των δύο αποφάσεων που 
αναφέρονται στα ΜΗΣΥΦΑ και στην θεώρηση συνταγών από 150 ευρώ και άνω. 
Επίσημη ενημέρωση για το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ (ΜΗ  Συνταγογραφούμενα 
Φάρμακα, με ταινία γνησιότητας «καφέ χρώματος» για τα οποία δεν απαιτείται 
ιατρική συνταγή), υπάρχει μόνο από το ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία τα φάρμακα 
αυτά δεν θα αποζημιώνονται από 1/6/2010 (αντί για 20/5/2010 που ήταν η 
προηγούμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης). Ο ΠΦΣ μας ενημέρωσε με 
έγγραφό του στις 20/5/2010, ότι ανάλογη απόφαση αναμένεται και για τα υπόλοιπα 
ασφαλιστικά ταμεία, δυστυχώς όμως μέχρι και τη συγγραφή της παρούσης εγκυκλίου 
δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.  

Όσον αφορά στο επίμαχο θέμα της θεώρησης συνταγών, αν το ποσό υπερβαίνει τα 
150 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου, η ισχύς της απόφασης 
τίθεται από την επόμενη δημοσίευσης τού αντίστοιχου ΦΕΚ δηλαδή τις 11 Μαΐου 
2010! Όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο τα ασφαλιστικά ταμεία, οι συμβεβλημένοι ιατροί 
αλλά και οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας είναι αδύνατο να ενημερωθούν μέσα σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΠΦΣ μας ενημέρωσε με έγγραφό του ότι 
επίσημη παράταση για το θέμα της θεώρησης έχει δοθεί μόνο από το ΙΚΑ, μέχρι 
1/6/2010, με αναμονή αντίστοιχης απόφασης και για τα άλλα ασφαλιστικά 
ταμεία. Αναμείνατε άμεση ενημέρωση μέσω μηνύματος στα κινητά σας 
τηλέφωνα για νεώτερες εξελίξεις. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ  ΕΝΤΥΠΟ 
ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Συνάδελφοι, κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθηκαν στο ΙΚΑ σχετικά με την 
συνταγογράφηση και τις διορθώσεις στο νέο έντυπο συνταγής, εστάλησαν επιπλέον 
διευκρινίσεις τις οποίες και επισυνάπτουμε στο τέλος της παρούσης εγκυκλίου.. 

4 
 

http://www.opad.gr/html/appl.htm
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΙΚΑ) 
Κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ 569/30 που αφορά στα φάρμακα υψηλού κόστους 
στις 30 Απριλίου 2010 και το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης 
εγκυκλίου, το ΙΚΑ προέβη σε ανανέωση του καταλόγου  των ιδιοσκευασμάτων που 
θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος. Ο συμπληρωματικός πίνακας 
επισυνάπτεται μαζί με το ΦΕΚ στο τέλος της παρούσης εγκυκλίου.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ  ΔΙΑΒΗΤΗ  

 Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε έγγραφο που μας απέστειλε το ΙΚΑ: 

«Στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της 
περιστολής των δαπανών υγείας, τροποποιείται η διαδικασία χορήγησης 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε διαβητικούς (σκαρφιστήρες, ταινίες 
μέτρησης σακχάρου) ως εξής: 

Δεν θα απαιτείται πλέον στην εκδιδόμενη συνταγή να υπάρχει αντιδιαβητική 
αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) προκειμένου να χορηγηθούν τα αναφερόμενα 
αναλώσιμα υλικά. Απαιτείται όμως: 

1. Να υπάρχει καταχωρημένη αντιδιαβητική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας του 
ασφαλισμένου. 

2. Να επισυνάπτεται στη συνταγή από το θεράποντα ιατρό γνωμάτευση ότι ο 
ασφαλισμένος ακολουθεί αντιδιαβητική αγωγή και χρειάζεται το εν λόγω υλικό. Σε 
περίπτωση που η χορηγηθείσα ποσότητα υπερβαίνει την οριζόμενη από το 
υπ’αριθμ. Γ55/442/22-3-04 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να αναφέρεται η 
έγκριση του Διαβητολογικού Κέντρου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Προκειμένου να εξοφληθεί η συνταγή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει οπωσδήποτε 
να συνοδεύεται από τη σχετική ιατρική γνωμάτευση.» 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
1. Συνταγή στην οποία αναγράφονται και αντιδιαβητική αγωγή και αναλώσιμα 
διαβήτη δεν απαιτεί την επισύναψη γνωμάτευσης. 

2. Συνταγή μόνο με αναλώσιμα διαβήτη απαιτεί επισύναψη γνωμάτευσης , ακόμη και 
αν κατατεθεί ταυτόχρονα με ξεχωριστή συνταγή με αντιδιαβητική αγωγή του ίδιου 
ασθενούς. 

3. Η έγκριση, που απαιτείται από το Διαβητολογικό Κέντρο του ΙΚΑ σε περίπτωση 
συνταγογράφησης μεγαλύτερων των προβλεπόμενων από το έγγραφο του ΙΚΑ , είναι 
ευθύνη του ΙΚΑ και ΟΧΙ του ασθενούς ή του φαρμακοποιού που εκτελεί κανονικά τη 
συνταγή, χορηγώντας τις ακριβείς ποσότητες που αναγράφονται σ΄αυτήν. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε έγγραφο που μας απέστειλε το ΙΚΑ: 
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«Κατόπιν αιτημάτων του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας 
και του Συλλόγου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αφού υποβλήθηκαν 
προτάσεις για την ασφαλέστερη χρήση των barcode που θα φέρουν οι 
αποκολλώμενες ετικέτες των συσκευασιών αναλωσίμων υγειονομικών υλικών, των 
σκευασμάτων ειδικής διατροφής .και συγκεκριμένα :  
 
Α)To barcode που αφορά την ετικέτα και είναι τύπου ΕΑΝ-13 να μην είναι το 
barcode της φέρουσας συσκευασίας, διότι αυτή η επιλογή θα ερχόταν σε αντίθεση με 
διατάξεις που αφορούν στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και θα δημιουργούσε 
πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και  
Β) Να παραμένει, εάν είναι εφικτό, επί της συσκευασίας, το κάτω μέρος της ετικέτας 
που θα φέρει τον ίδιο κωδικό «serial number» με την ετικέτα ασφαλείας και αφού 
λήφθηκε υπ’όψιν ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την πλήρη εναρμόνιση 
των προμηθευτών με τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι μετατίθεται στην 1-6-10 η 
ημερομηνία ισχύος των οριζομένων από την υπ’αριθμ.Γ55/707/3-7-09 εκδοθείσα 
οδηγία, που αφορά στην επικόλληση επί των συνταγών ή επί των τιμολογίων του 
barcode των αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία του ΙΚΑ με το υπ’αριθμ.Γ55/738/18-2-10 έγγραφό 
της ζήτησε από όσες εταιρείες έχουν τοποθετήσει ήδη barcode στα προϊόντα τους να 
μας γνωστοποιήσουν άμεσα τους μοναδικούς για κάθε ένα προϊόν, αριθμούς barcode, 
με τους οποίους διακινούνται τα είδη αυτά, προκειμένου να κωδικοποιηθούν και να 
δημιουργηθεί σχετικό αρχείο.» 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
Ε.Τ.Ε  
Γ.Ε.Α. ο 12os 2009ο στις 25/5 10 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
 

ONOMA ΑΡ.ΠΑΡΤΙ
ΔΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ     

Pentrexyl καψάκια 
500mg/cap  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

Pentrexyl δισκίο 
1G/tab  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

Pentrexyl ενέσιμο 
ξηρό 500mg/vial  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

Pentrexyl κόνις για 
πόσιμο εναιώρημα 
500mg/5mL 

 BRISTOL-MYERS-
SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

TENORMIN ενέσιμο 
διαλ. 5mg/10mL amp  CANA A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  
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MOXACEF δισκίο 
1G/TAB  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

MOXACEF΄σκηρό 
καψάκιο 500mg/cap  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

MOXACEF κόνις για 
πόσιμο εναιώρ. 

500mg/5mL 
 BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

INDERAL ενεσιμο 
διαλ.1mg/ml amp  CANA A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

VIDEX 
μασώμενο/διασπειρό

μενο δισκίο 
100mg/tab 

 BRISTOL-MYERS-
SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

DIPERGON δισκίο 
0,20mg/tab  BAYER ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

MUCOMYST κόνις 
για πόσιμο 
εναιώρημα 

200mg/5mL 

 BRISTOL-MYERS-
SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

PLATIGREN δισκιο 
επικαλ. 250mg/tab  WINTHROP ΦΑΡΜ. 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

FORADIL 
CERTIHELER κόνις 
για εισπνοή 10μg 

 NOVARTIS HELLAS 
AEBE 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

VEPESID μαλακό 
καψάκιο 100mg/cap  BRISTOL-MYERS-

SQUIBB A.E. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(κατόπιν αίτησης της 
εταιρίας) 

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

DICLOCIL κόνις για 
ενέσιμο διαλ. 
500mg/vial 

 BRISTOL-MYERS-
SQUIBB A.E. 

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

TEMODAL 2,5 
mg/mL κόνις για 
διαλ. προς έγχυση 

8F019A10 SCERING-PLOUGH ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Πιθανό ελάττωμα 
στα φιαλίδια 
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CECLOR κοκκία για 
πόσιμο εναιώρημα 

250mg/5mL 
8135 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 

ΛΙΛΛΥ 
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Ξένο σώμα στη 
σφραγισμένη 
συσκευασία 

EPAXAL  
προγεμισμένη 

σύριγγα 24IU/DOSE 
 BAXTER HELLAS 

ΕΠΕ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ   

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

DUODOPA gel 09J26G11 SOLVAY PHARM.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Διαχωρισμός 
φάσεων 

FIRMAGON pwd inj 
vial 80 mg και 

120mg 

CD0032O 
CD0032S 
CD0172E 
CD0255G 

FERRING PHARM>  ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Ελλατωματικά 
φιαλίδια 

CUROSURF 
SUS.TR.INS 
120mg/1,5mL 
&240mg/3mL 

 CHIESI HELLAS 
AEBE 

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

ALTHOCIN C.TAB 
400mg/tab  

ERFAR 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
Γ.Δ. ΑΒΕΦ 

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

LIGAMOL Eye 
drops 0,5%+0,5%  HELP ABEE ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

HEPARIN/LEO 
INJ.SOL  

LEO PHARM. 
PRODUCTS 
HELLAS LTD 

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

ROIPLON CREAM 
10%  MENARINI HELLAS 

AE 
ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

ORAMORPH 
OR.SOL.SD 
30MG/DOSE 

 
MOLTENI L. & 
C.DEIF.LLI ALITTI 
SOCIETA DI 
ESERCIZIO SPA, IT 

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

RELYOMYCIN 
CAPS 100MG/CAP  REYO HELLAS ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

VACCIN RABIQUE 
MERIEUX 
LY.PD.INJ 
2,5IU/ML 

 VIANEX AE ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  
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THRIONIPEN 
F.C.TAB 

30MG/TAB 
 ANTOR ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Εναρμόνιση Ελ. 
Νομ. Με Κοινοτική 
οδηγία  

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ     

Ταινίες μέτρησης 
σακχάρου ONE 

TOUCH SureStep  

2985243 
2960669 LifeScan ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Πιθανά λάθη σε 
μέτρηση>από 

500mg/dL 

 
Συνάδελφοι, όπως ενημερωθήκατε οι περισσότεροι από το ΜΜΕ, η εταιρεία Novo 
Nordisk A/S αναγκάστηκε να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή της διάθεσης 
πολλών φαρμακευτικών προϊόντων της, που τις τελευταίες μέρες οδήγησε σε 
δυσκολία εύρεσης κάποιων προϊόντων της Novo Nordisk στα φαρμακεία. Η Novo 
Nordisk οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, ως αποτέλεσμα ...της έκδοσης του νέου 
δελτίου τιμών. Αυτό υπαγορεύει μια μέση μείωση των τιμών των προϊόντων της 
Novo Nordisk στην Ελλάδα της τάξης του 25%. Όπως δηλώνει η εν λόγω εταιρεία, 
πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου απαξίωση των προϊόντων της, δεδομένου ότι οι 
τιμές της στην Ελλάδα ήταν ήδη μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη και έτσι, η 
Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ, θα πρέπει πλέον να λειτουργεί με ζημία, γεγονός που δεν 
την καθιστά βιώσιμη. Τα προϊόντα που θα σταματήσουν να διατίθενται στην ελληνική 
αγορά τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι τα εξής: 
 
ACTRAPID PENFILL INJ.SOL.FL 5x3ml x 100iu/ml2. 
GLUCAGEN HYPOKIT3. 
LEVEMIR INJ.SOL. 100u/ml FLEXPEN x 5PF.PEN x 3ml4. 
MIXTARD 30 PENFILL INJ.SOL FL 5x3ML5. 
MIXTARD 40 PENFILL INJ.SOL FL 5x3ML6. 
MIXTARD 50 PENFILL INJ.SOL FL 5x3ML7. 
NORDITROPIN SIMPLEXX 5mg8. 
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 PF PENx3mlx100u/ml9. 
NOVONORM 0,5 mg 120TABS10. 
NOVONORM 1,0 mg 120TABS11. 
NOVONORM 2,0 mg 120TABS12. 
NOVORAPID 1 VIAL 10ml x100u/ml13. 
NOVORAPID INJ.SOL FLEXPEN 5 PENx3mlx100u/ml14. 
PROTAPHANE PENFILL INJ.SOL.FL 5x3ml15. 
TRISEQUENS FC tabl BT X 2816. 
VAGIFEM 25μg17. 
VICTOZA IN.SO.PFP 6 mg/ml 2 PF PENS x 3ml 
 
Προς το παρόν, η Novo Nordisk θα διαθέτει μόνο ανθρώπινη ινσουλίνη ACTRAPID, 
PROTAPHANE και MIXTARD 30 σε φιαλίδια των 10 ml στις μειωμένες τιμές που 
ορίζονται από το νέο δελτίο τιμών. 
 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Η Τραχανά Αναστασία, σπουδάστρια του τμήματος βοηθών φαρμακείου ΙΕΚ, ζητεί 
εργασία σε φαρμακείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 2421050886, 6975802877. 
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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ,  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
www.fsmagnesia.gr 
 

Για το Δ.Σ. 
      Ο                                                                                             Η   
Πρόεδρος                                                              Γραμματέας 
 
 
Ματσιόλης Κώστας                                                            Τσάτσου Γεωργία     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsmagnesia.gr/

