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1. Συνάδελφοι, στις  28 Νοέμβριου 2010 , πραγματοποιήθηκαν στον Σύλλογο μας οι εκλογές , για την 
ανάδειξη της καινούργιας διοίκησης , για την επόμενη τριετία, την καινούργια εκλογή αντιπρόσωπων του 
Συλλόγου μας για τον Π.Φ.Σ., και την καινούργια σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβούλιου . 

Τα αποτελέσματα των εκλογών  είναι τα εξής 

Ψήφησαν 185. Λευκά 3. Άκυρα 3. Έλαβαν. 

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ< ΨΗΦΟΙ  96>Ματσιολης Κώστας  ψήφοι 38, Τσιατσιάνης 
Θεόδωρος ψήφοι 14, Κόκκα-Μίνα Ασημώ ψήφοι 13, Καρακάνας Γιάννης  ψήφοι 10 , Τσάτσου Γεωργία ψήφοι 
10 ,Χαραλαμπίδης Μιχάλης ψήφοι 8,Παγώνη Αικατερίνη ψήφοι 2 ,Σκρίμπα Αποστολία  ψήφοι 1 , και 
Δεληστάθης Χρήστoς. 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ< ΨΗΦΟΙ 55>Καρατζίκας Άλκης ψήφοι 24, Ζολώτα 
Χριστίνα  ψήφοι 10, Τσιόλκα Αποστολία ψήφοι 8, Τσικρίκα Παρασκευή ψήφοι 5,Μπλετσας Κώστας ψήφοι 
3,Τσιωρου Αντωνία ψήφοι 2 ,Αργυρογιάννη Μαρία  ψήφοι 1 , Πισιώτης Κων/νος ψήφοι 1, Ζιάμας Ιωάννης 
ψήφοι 1. 
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ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ <ΨΗΦΟΙ 28>Μαρκακη  Χριστίνα  ψήφοι 15, Γιαννακού 
Πολυξένη του Κων/νου ψήφοι 6, Μαρκάκη-Λέτσιου Δέσποινα ψήφοι 3 

Εκλέγονται οι κ.κ  Ζολώτα Χριστίνα, Κόκκα Μίνα , Καρακάνας Γιάννης , Καρατζίκας  Άλκης, Μαρκάκη 
Χριστίνα , Ματσιόλης  Κων/νος, Τσάτσου Γεωργία , Τσατσιάνης Θεόδωρος, Τσιόλκα Αποστολία. 

2.ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τακτικοί. Θεοδωροπούλου Μαρία ψήφοι 39 , Κουρούμαλος 
Διονύσης ψήφοι  17,Αναπληρωματικοί, Κουρτίνος Κων/νος ψήφοι 29 , Χουρμά Περιστέρα ψήφοι 22. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ. Τακτικοί, Κύρκου Αικατερίνη ψήφοι 25, 
Αναπληρωματικοί  , Παναγιωτοπούλου Μαρία ψήφοι 16, Τσιόλκας Ευάγγελος ψήφοι 17. 

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τακτικοί , Ροιλού Ανδρομάχη , ψήφοι 6 

Εκλέγονται οι κ.κ. Θεοδωροπούλου Μαρία , Κουρούμαλος Διονύσης , Κύρκου Αικατερίνη. 

3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ .Τακτικοί Κόκκα-Ξενάκη Ασημώ 37, Τσάτσου Γεωργία ψήφοι 
18.Αναπληρωματικοί , Δεληστάθης Χρήστος ψήφοι 10, Θεοδωροπούλου Μαρία ψήφοι 13. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τακτικοί, Μπλέτσας Κων/νος ψήφοι  5 , Τσιώρου Αντωνία 
ψήφοι  6.Αναπληρωματικοί , Αργυρογιάννη Μαρία ψήφοι 2, Τσικρίκα Παρασκευή ψήφοι  4. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Τακτικοί, Καρακάνας Γιάννης ψήφοι  26 , Λατζώνης Απόστολος ψήφοι  
7.Αναπληρωματικοί , Τσιατσιάνης Θεόδωρος ψήφοι 12, Χαραλαμπίδης  Μιχαήλ, ψήφοι 11 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τακτικοί, Καρατζίκας Άλκης ψήφοι 35, Τσιόλκα Αποστολία 
ψήφοι 5.Αναπληρωματικοί, Πισιώτης Κων/νος ψήφοι 9 ,Μεφσούτ Χρήστος ψήφοι  14. 

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τακτικοί  Μαρκάκη Χριστίνα , ψήφοι 
25,Αναπληρωματικοί , Γιαννακού Πολυξένη του Κων/νου ψήφοι 6 

Εκλέγονται οι κ,κ Καρακάνας Γιάννης , Καρατζίκας Άλκης , Κόκκα-Ξενάκη Ασημώ, Μαρκάκη Χριστίνα. 

Την Πέμπτη 9/12/2010 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, 
που προσήλθε από τις εκλογές της 28/12/2010 και συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής. 

Πρόεδρος  Ματσιόλης Κων/νος. Αντιπρόεδρος Κόκκα Μίνα , Γραμματέας, Τσιατσιάνης Θεόδωρος , Ταμίας  
Τσάτσου Γεωργία , Μέλη ,Καρακάνας Ιωάννης ,Καρατζίκας Άλκης , Μαρκάκη –Ευγενίδου Χριστίνα, Τσιόλκα 
Αποστολία, Ζολώτα Χριστίνα. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ξεκινά μια περίοδο που ο κλάδος μας θα πρέπει να διαχειρισθεί ,τόσο σε τοπικό 
όσο και σε κεντρικό επίπεδο, τεράστια προβλήματα , που πρόεκυψαν την τελευταία περίοδο και που σκοπό 
έχουν την εξάλειψη του Ελληνικού Φαρμακείου, την εξαφάνιση των Συνεταιρισμών, την εξαφάνιση του 
φαρμακείου της γειτονιάς και την  ίδρυση αλυσίδων με πολυεθνικά κεφάλαια. 

Συνάδελφοι πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση εξήγγειλε  το αναθεωρημένο μνημόνιο .Σε ότι αφόρα τον κλάδο μας 
προβλέπει τα εξής. Περικοπές δαπανών σε φάρμακα, με στόχο την εξοικονόμηση 900 εκατ. ευρώ αλλά και 
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μέτρα για «προώθηση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας» που αφορούν άμεσα τα φαρμακεία. Μεταξύ 
των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται.. 

1.Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (μέχρι το Μάρτιο 
του 2011). Αξιολόγηση των πληροφοριών από ειδική ενιαία μονάδα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 

2. Υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τους γιατρούς με κριτήριο τη δραστική ουσία 

3. Διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων. 

4. Ολοκλήρωση της νέας θετικής λίστας (καλυπτομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία) φαρμάκων από τον 
Ε.Ο.Φ., με τη χρήση συστήματος που θα βασίζεται σε ενδεικτικές τιμές αναφοράς. 

5. Η ευθύνη της τιμολόγησης των φαρμάκων μεταφέρεται στον Ε.Ο.Φ. 

6. Όλες οι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής μεταφέρονται στο υπουργείο Υγείας. 

7. Δημοσίευση του πλήρους τιμοκαταλόγου φαρμάκων στην αγορά, χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό 
τιμολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα δημοσιευτεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 και θα αντικαταστήσει τη 
μερική λίστα που θεσπίστηκε το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να ενημερώνεται ανά τρίμηνο. 

8. Τα όρια (πλαφόν) στη μείωση των τιμών που τέθηκαν σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 2010, θα αρθούν το 
Μάρτιο του 2011. 

9. Προσαρμογές των συντελεστών ΦΠΑ για τα φάρμακα (μεταφορά απ' το συντελεστή 11% σε 6,5%). 

10. Αύξηση της χρήσης των αντιγράφων φαρμάκων (γενόσημα). Μέχρι το τέλος της νέας χρονιάς θα πρέπει 
τουλάχιστον το 50% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία να είναι γενόσημα. Η 
προμήθεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων στα δημόσια νοσοκομεία θα γίνεται με κριτήριο τη δραστική 
ουσία 

11. Ανώτατη τιμή γενόσημων στο 60% της τιμής των αντίστοιχων επώνυμων φαρμάκων. Χαμηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής ασφαλισμένων για γενόσημα με τιμή κάτω από 60% από τιμή αναφοράς. 

12. Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η κυβέρνηση θα ετοιμάσει 
νομοθεσία η οποία θα υιοθετηθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2011 και θα επικεντρώνεται (όπως αναφέρει το 
Μνημόνιο) «στα επαγγέλματα με υψηλό οικονομικό αντίκτυπο (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοποιών)». 

13. Σχετικά με το (12), σ' ότι αφορά το επάγγελμα του φαρμακοποιού: 
α)Προωθούνται  πιο ελαστικά ωράρια λειτουργίας και 
β) μειώνεται το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων στις τιμές λιανικής πώλησης, είτε άμεσα με μείωση στο 
15%-20%, είτε έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία, για πωλήσεις πάνω από 
ένα προκαθορισμένο όριο (rebate). 
Επίσης, ξεκινώντας από το 2012, «τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα 
κατ' αποκοπή ποσό ή μία κατ' αποκοπή αμοιβή, συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους». 

14. Μειώνεται το περιθώριο κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα, κατά 
τουλάχιστον ένα τρίτο, από τον Ιανουάριο του 2011 
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15. Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει να εισπράττει τη συμφωνημένη επιστροφή τιμήματος από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες (rebate), μέσω της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από το σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και το σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης συνταγών. 

Σε ότι αφόρα το Rebate θα πρέπει να σας ενημερώσουμε τα εξής. 

Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ως επιστροφή (Rebate), υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η 
κλιμάκωση της επιστροφής αφορά στο ύψος του αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ και ακολουθεί την ακόλουθη 
προοδευτική διαβάθμιση :Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους 
του αιτούμενου ποσού. Μέχρι 2.000€ 0,5%2.001€- 5.000€ 1%5.001€- 10.000€  
10.001- 20.000€ 3%20.001€- 30.000€ 4%30.001€- 40.000€ 6% Πάνω από 40.001€ 8%. 

α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλει εμπρόθεσμα ο 
Φ.Κ.Α. στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.  
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010.  
γ) Ο εκάστοτε Φ.Κ.Α., τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του 
έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση. 

Αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα , και όπως θα έχετε καταλάβει είναι 
ζητήματα που πρώτη φορά , θα απασχολήσουν τον κλάδο μας, και που είναι πρωτόγνωρα για το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Αυτό σημαίνει ότι τώρα παρά ποτέ , είναι αναγκαία η ενότητα ,   και παρά το γεγονός ότι η παράταξη της 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ επικράτησε πλήρως σε αυτές τις εκλογές , έχοντας πλήρη 
αυτοδυναμία , θα επιδίωξη όπως και στο παρελθόν, να διατηρηθεί η ενότητα και η συνεργασία όλων μας , 
για το καλό όλων μας  . 

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 
1.>    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΥ 

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση   κατά πράξη και περίπτωση   μέχρι 31/12/2010 . 

2.>.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

Στα γραφεία του Συλλόγου μας , βρίσκονται οι εφημερίες για την νέα χρονιά του 2011. 

Δεν έχει αλλάξει τίποτα , γιατί περιμένουμε , να μας κοινοποιηθούν στον Σύλλογο οι όποιες αλλαγές γίνουν 
για να συμμορφωθούμε και εμείς τοπικά. Αναμένοντας λοιπόν , τις νέες διατάξεις , συνεχίσαμε  όπως κάθε 
χρονιά. 

3>  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Σας μοιράζουμε με την παρούσα εγκύκλιο , τις καταστάσεις , καταγραφής των Ναρκωτικών ουσιών  που τις 
συμπληρώνουμε και τις παραδίνουμε ,όπως κάθε χρόνο στην Δ/νση Υγείας  στο γραφείο 7. 

Προσοχή συνάδελφοι ,είναι υποχρέωση όλων να καταγράψουμε και να παραδώσουμε στην Δ/νη Υγείας τις 
ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών  της προηγούμενης χρονιάς. 
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Η ημερομηνία παράδοσης είναι η 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή.  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΓΙΑ  ΟΠΑΔ: Κατατίθενται ξεχωριστός φάκελος με ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση των φαρμάκων 
αυτών (προφανώς για τα μηχανογραφημένα φαρμακεία θα πρέπει μάλλον να είναι χειρόγραφη αφού δεν 
προβλέπεται ακόμη από τα λογισμικά πεδίο ξεχωριστής αναγραφής νοσοκομειακών φαρμάκων, όπως π.χ. 
προβλέπεται για τις κλινικές του ΙΚΑ), ξεχωριστό τιμολόγιο και ξεχωριστή αίτηση. Παράκληση του ΟΠΑΔ 
αποτελεί η συγκεντρωτική κατάσταση για τα νοσοκομειακά φάρμακα, να έχει όσο το δυνατόν ίδια δομή με την 
ως τώρα χρησιμοποιούμενη (μηχανογραφημένη ή μη). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ  ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ –ΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ. 

Συνάδελφοι σας αποστέλλουμε  σε  φωτοαντίγραφο , έγγραφο του Ο.Γ.Α. προκειμένου να σας  υπενθυμίσουμε 
τον τρόπο χορήγησης αναλώσιμων υλικών στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη  τύπου 1 και διαβήτη 
κύησης  , ανά μήνα   καθώς επίσης και την αξία αυτών.     

Για ΟΓΑ: Δεν θα κατατίθεται ξεχωριστός φάκελος, αλλά θα συμπληρώνεται κανονικά η συγκεντρωτική 
κατάσταση, δηλ. οι εν λόγω συνταγές θα αριθμούνται κανονικά μαζί με τις υπόλοιπες και θα 
συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αιτούμενο ποσό. Θα συμπληρώνεται μια κατάσταση χειρόγραφη με την 
πλήρη περιγραφή των φαρμάκων υψηλού κόστους που χορηγήθηκαν. π.χ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     ΜΗΝΑΣ …… <ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ> 

Α/Α  Αριθμό. Συνταγής   Ονοματ/μο  Ιδιοσκεύασμα Ποσότητα  Αξία 

 1.       πχ.35                      …….            ………….        ……….     .. 

                                              Σύνολο  …… ……………………… 

                                                                                                 Υπογραφή + Σφραγίδα 

 Επίσης στο τέλος του «φύλλου λογαριασμός φαρμάκων ΟΓΑ» και κάτω από τη γραμμή με τον αριθμό 26 που 
συμπληρώνονται τα αναλώσιμα, θα πρέπει να αναγράφετε για στατιστικούς λόγους ενδεικτικά στη σειρά 27 
(στην κενή  στήλη) τον συνολικό αριθμό των συνταγών με τα ανωτέρω φαρμακευτικά προϊόντα και την 
συνολική αξία. Υπόδειγμα 

26 Αναλώσιμα διαβήτη     

27 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ Αρ. φαρμάκων 5 αξία 5256,52 

      

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ     

ΜΕΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ     

ΥΠΟΛΟΙΠΟ     
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Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

> ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

Α}  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ. 42000/οικ.15230/1824/15.06.2010 του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικής 
Ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή γιατρό του Ιδρύματος 
έχουν και τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους ως εξής:Η συνταγή αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο 
(fax) στη Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή 
ιατρό. Μετά τη θεώρηση, η συνταγή επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο (fax), έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός 
να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή. Κατά την εκκαθάριση συνταγών που 
θεωρήθηκαν με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, 
παρατηρήθηκε το εξής πρόβλημα: όταν οι αντίστοιχες συνταγές πέρασαν από τους σαρωτές της Μονάδας, το 
δεύτερο φύλλο (που αντιστοιχεί στη θεωρημένη φωτοτυπία που εστάλη μέσω fax) δεν αναγνωρίστηκε ως 
συνημμένο της πρωτότυπης συνταγής, αλλά ως ξεχωριστή συνταγή, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι οι 
πρωτότυπες συνταγές δεν είναι θεωρημένες, και να περικόπτονται. Σας ενημερώνουμε ότι το θέμα έχει ήδη 
επιλυθεί από τεχνικής απόψεως και οι δαπάνες των αντίστοιχων συνταγών θα αποδοθούν στους 
φαρμακοποιούς-μέλη σας.. 

Από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο , μας έγινε γνωστό ότι σχετικά με τις περικοπές συνταγών , στο 
Ι.Κ.Α –ΕΤΑΜ , μπορούμε να τηλεφωνούμε στα τηλέφωνα 2103407402-10  .Σε ότι αφορά τις δίμηνες 
συνταγές που έχουν περισκοπεί, δεν υπάρχει λόγος επικοινωνίας γιατί αυτόματα πλέον αποδίδουν την μισή 
αξία της συνταγής.. Σε ότι   αφορά τις παραβάσεις των φαρμακοποιών , από το ΙΚΑ μας έγινε γνωστό ότι 
αυτές θα γίνονται γνωστές στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο , προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και 
να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.                       

} Διευκρινίσεις αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών  

 
Με αφορμή επανειλημμένα ερωτήματα επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις περιπτώσεις που 

χρήζουν θεώρησης κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι:  
Α>. Συνταγές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ και περιλαμβάνουν 

φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να 
καλύψουν θεραπεία ενός μήνα δεν χρειάζονται θεώρηση σύμφωνα με το ανωτέρω 
σχετικό 1.  

Β>. Συνταγές δίμηνης διάρκειας πρέπει να είναι απαραιτήτως θεωρημένες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 121/08 (σχετικό 3) το οποίο εξακολουθεί να ισχύει.  

Γ>. Συνταγές με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για εξωσωματική 
γονιμοποίηση, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και ενδομητρική σπερματέγχυση και 
χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος (σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3) δεν 
απαιτούν πλέον θεώρηση  

Δ>.Συνταγές που περιλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης δεν απαιτούν πλέον θεώρηση 
από ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος.  

Συνάδελφοι , πιο συγκεκριμένα , το  Περ/κο Υποκατάστημα Βόλου με έγγραφο του προς τον Σύλλογο 
μας , μας τονίζει ότι απαιτείται θεώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις.  
Α.} Για την εκτέλεση συνταγών άνω των 150,00 ευρώ, που περιλαμβάνουν φάρμακα που 
χορηγούνται από Ιδιωτικά Φαρμακεία. 
Β.} Για την εκτέλεση συνταγών με αγωγή δίμηνης διάρκειας ανεξαρτήτως αξίας.  
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Γ}Για την εκτέλεση συνταγών που περιλαμβάνουν ψυχοτρόπα-ναρκωτικά φάρμακα του Ν.3459/2006 
περί ναρκωτικών , τα οποία συνοδεύονται με δίγραμμη ειδική  συνταγή ναρκωτικών, ανεξαρτήτως 
αξίας. 
Τέλος  τονίζεται ξανά ότι δεν απαιτείται θεώρηση για την εκτέλεση συνταγών Ι.Κ.Α  κλινικών 
ανεξαρτήτως αξίας.    

Γ} ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑΕΤΑΜ 

Συνάδελφοι  το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με έγγραφο του στις 2-12-2010 , μας  ενημερώνει ότι η ένταξη των Μονάδων 
Υγείας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογραφησης θα γίνεται σταδιακά μετά από σχετική ενημερωση. 
Αρχικά θα ξεκινήσει από την Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Αγίας Παρασκευής  και την  
Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου. 

Δ} Πληρωμές λογαριασμών φαρμακείων έτους 2011  
Θέτουμε υπόψη σας ότι οι πληρωμές προκαταβολών λογαριασμών φαρμακείων του έτους 2011 θα 
πραγματοποιηθούν στις κατωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες :  

• ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Πέμπτη 06 - 01 - 2011  
• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Παρασκευή 04 - 02 - 2011  
• ΜΑΡΤΙΟΣ Παρασκευή 04 - 03 - 2011  
• ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τετάρτη 06 - 04 - 2011  
• ΜΑΙΟΣ Παρασκευή 06 - 05 - 2011  
• ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτη 07 - 06 - 2011  
• ΙΟΥΛΙΟΣ Τετάρτη 06 - 07 - 2011  
• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Παρασκευή 05 - 08 - 2011  
• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06 - 09 - 2011  
• ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πέμπτη 06 - 10 - 2011  
• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Παρασκευή 04 - 11 - 2011  
• ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06 - 12 - 2011  

Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των συνταγών κάθε μήνα θα γίνεται στα κατά τόπους 

Υποκαταστήματα μέχρι την 5
η 
εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. 

2> ΕΚΔΟΣΗ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ 
Συνάδελφοι το Ε.Τ.Α.Α. μας ενημερώνει ότι κατά την έκδοση των τιμολογίων προς το ΕΤΑΑ , πρέπει 
να υπάρχει η ένδειξη <επί πιστώσει > και όχι εξοφλήθη> 
 
3> ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΑΛΗΝΙΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΑΔ 
Με έγγραφο του  το ταμείο του ΟΠΑΔ μας ενημερώνει ότι προκειμένου να αναγνωρίζεται η δαπάνη 
συνταγών που περιλαμβάνει γαλινικα σκευάσματα, είναι απαραίτητη η επισύναψη φωτοαντίγραφων 
των τιμολογίων αγοράς των ουσιών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συγκεκριμένων 
σκευασμάτων και οι οποίες δεν διαθέσουν ταινία γνησιότητας με αναγραφόμενη τιμή. Η απόφαση 
αυτή έχει ημερομηνία έναρξης την 1/12/2010.   

4> ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 

Απωλέσθη η ιατρική σφραγίδα του ιατρού Παυλίδη Κων/νου ειδικευομένου του Καρδιολογικού  
τμήματος  του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης <ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ>. Προσοχή. 

5> ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΕΝΤΟΣ 45 ΗΜΕΡΩΝ  
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Συνάδελφοι σας παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο του Π.Φ.Σ. της 25/11/2010 που μας έφτασε 
στο Σύλλογο μας , μετά την συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Υγείας. κ. Ανδρέα Λοβερδο. 
Πόσο γρήγορα όλα αυτά που συμφωνήθηκαν άλλαξαν? 

<Mέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε αποτελεί  σημαντικό βήμα προς την σωστή 
κατεύθυνση η δέσμευση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος μιλώντας στην κοινή 
συνεδρίαση των επιτροπών κοινωνικών και μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής , ανακοίνωσε ότι ο 
υφυπουργός Οικονομίας υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία παύει η πολύμηνη 
καθυστέρηση πληρωμών από τον ΟΠΑΔ και η πληρωμή των φαρμακοποιών θα γίνεται εντός  45 ημερών 
.Επίσης ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Σουλιώτης προανήγγειλε την απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμής 
των φαρμακοποιών , δέσμευση που είχε αναλάβει μετά από παρέμβαση του Π.Φ.Σ. στην συνάντηση που είχε 
γίνει πριν από μερικές ημέρες με τον Υπουργό Υγείας για το θέμα του «ανοίγματος» του επαγγέλματος. Η 
πληρωμή εντός 45 ημερών αποτελεί πάγιο αίτημα του Π.Φ.Σ. και το επεδίωκε συνεχώς στις τελευταίες 
συναντήσεις που είχε με τους αρμόδιους Υπουργούς και ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες των 
Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών. Αναμένουμε την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων >. 

Ενημέρωση από τον ΕΟΦ 

 Απαγορεύουμε προσωρινά, ως έκτακτο μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, τις εξαγωγές και την 
ενδοκοινοτική διακίνηση των κατωτέρω αναφερόμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων που παρουσιάζουν ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια κάλυψης 
των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα. 
1. MADOPAR tablets 250 mg, BTx30, της ROCHE 
2. CELLCEPT tablets 500 mg, BTx50, της ROCHE 
3. TEGRETOL σε όλες τις μορφές και περιεκτικότητες, της NOVARTIS 
4. SEROQUEL σε όλες τις μορφές και περιεκτικότητες ,της ASTRA ZENECA 
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και θα ισχύσει έως ότου διαπιστωθεί από τον ΕΟΦ η 
ομαλοποίηση της αγοράς και η επάρκεια των προϊόντων, οπότε ο ΕΟΦ θα 
εκδώσει Απόφαση Άρσης της Απαγόρευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, 
απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών και επιβάλλεται η διάθεση στην εγχώρια 
αγορά από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, 
φαρμακεία). 
                   
Υποβολή  διαφορών   ιατροφαρμακευτικών δαπανών , φυσικοθεραπεια,και λογοθεραπεια, στο ΕΤΑΑ. 
 
Συνάδελφοι στα γραφεία του Συλλόγου μας υπάρχει η σχετική αίτηση ονομαστικής δαπάνης προκειμένου να 
υποβάλουμε στο τοπικό ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , για τυχόν δαπάνες που θα πραγματοποιήσουμε.    

Φωτεινή σήμανση των φαρμακείων 

 Μετά από έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά τη χρήση της 
φωτεινής σήμανσης των φαρμακείων, σας επισημαίνουμε ότι η διατήρηση της φωτεινής σήμανσης 
(σταυρός), ενώ το φαρμακείο δεν λειτουργεί, είναι αντιδεοντολογική συμπεριφορά και αποτελεί 
παράβαση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. 
Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας 
παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για τη σημασία της φωτεινής σήμανσης και 
τη χρήση της, μόνο όταν το φαρμακείο είναι σε λειτουργία. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, 
ΑΡΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΙΑ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
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ITRAVIRON, 
πόσιμο διάλυμα 10 mg/ml Φαρμακευτικό προϊόν FARMEDIA A. E. 2603801 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του συγκεκριμένου φαρμακευτικού 
προϊόντος, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι κατά τους εργαστηριακούς 
ελέγχους που διεξήχθησαν από τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ, το εν λόγω προϊόν δεν πληρούσε τις 
απαιτούμενες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές. 
ITRAZOL, πόσιμο διάλυμα 10 mg/ml Φαρμακευτικό προϊόν 
VERISFIELD (UK) LTD, UK 2511201 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του συγκεκριμένου φαρμακευτικού 
προϊόντος, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι κατά τους εργαστηριακούς 
ελέγχους που διεξήχθησαν από τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ, το εν λόγω προϊόν δεν πληρούσε τις 
απαιτούμενες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές. 
HEXANITON TAB 200 mg/TAB Φαρμακευτικό προϊόν NI-THE ΕΠΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ 
0175601 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας 
φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο 
που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β 
τεύχος/2006. 
HEXANITON TAB 600 mg/TAB Φαρμακευτικό προϊόν 
NI-THE ΕΠΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ 0175602 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρ. 
STELIUM C.TAB 1 mg/TAB Φαρμακευτικό προϊόν NI-THE ΕΠΕ 
ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ 0060201 Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο 
παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β τεύχος/2006. 
STELIUM C.TAB 3 mg/TAB Φαρμακευτικό προϊόν NI-THE ΕΠΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. 
& ΥΙΟΣ 0060202 Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης 
παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί 
ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β τεύχος/2006. 
STELIUM C.TAB 5 mg/TAB Φαρμακευτικό προϊόν NI-THE ΕΠΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. 
ΥΙΟΣ 0060203 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας 
φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο 
που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ3(α) 83657/2005, ΦΕΚREUMASTOP 
CAP 50 mg/CAP Φαρμακευτικό προϊόν 
NI-THE ΕΠΕ ΕΟΦΙΛΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ 1013501Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο 
παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 
59/Β τεύχος/2006. 
REMASTOP SUPP 100 mg/SUPΦαρμακευτικό προϊόν NI-THE ΕΠΕ  
ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ1013502 .Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο 
παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β τεύχος/2006. 
REUMASTOP CAP 25 mg/CAP Φαρμακευτικό προϊόνNI-THE ΕΠΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. 
& ΥΙΟΣ 013503 
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Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας 
φαρμακευτικού προϊόντος, διότι δεν έχει δηλωθεί ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο 
που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β 
τεύχος/2006. 
DAMIZOL 3 ml Φαρμακευτικό προϊόν Specifar AEBE 943060 802059  
Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση των συγκεκριμένων παρτίδων, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που εκδηλώθηκαν μετά τη χρήση τους. 
Cafergot Suppositories Φαρμακευτικό προϊόν AMDIPHARM Ltd, Ireland 
H5030 H5032 H0006  
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων ______παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος, 
λόγω ανίχνευσης προϊόντων διάσπασης της 
δραστικής ουσίας σε επίπεδα εκτός των προδιαγραφών 
CENTRUM F.C. TABS 30 Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 
TT034 0TT069 8PL042 8PL063A 8PL086 8PL089 9PL001A 9PL002 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκε-κριμένων παρτίδων, εξαιτίας ανακριβούς επι- σήμανσης 
σχετικά με τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος. 
CENTRUM F.C.TABS 60 Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 
0TT032 8PL052A 8PL076A 8PL091A 9PL001  
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων, εξαιτίας ανακριβούς επισήμανσης 
σχετικά με τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος. 
CENTRUM Jr CHEWABLE TABS 30 Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 
9TP008 8PW013 9TP005B 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων, εξαιτίας ανακριβούς επισήμανσης 
σχετικά με τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος. 
CENTRUM SELECT 50+ F.C. TABS 30 Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 
0TS026 8SA030 8SA075 8SA117 9SA005B 9SA018A 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων, εξαιτίας ανακριβούς επισήμανσης 
σχετικά με τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος. 
CENTRUM  SELECT 50+ F.C. TABS 60 Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 
0TS025 8SA066 9SA018 . 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων, εξαιτίας νακριβούς επισήμανσης 
σχετικά με τη σύνθεση του εν λόγω προϊόντος. 
CALTRATE 600 + D (60 TABS) Συμπλήρωμα διατροφής PFIZER Hellas 0TTVV02 0TTVV03 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων, εξαιτίας ανακριβούς Επισημανσης  
σχετικά με τη σύνθεσή του. Σύριγγες SAFETY Σύριγγες ANATS A. E. 100310 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας αποστειρωμένης σύριγγας μιας 
χρήσεως 5 ml, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένων σωματιδίων εντός της αποστειρωμένης 
συσκευασίας σε δείγματά της. 
Σύριγγα  μιας χρήσης, αποστειρωμένη,10 ml Ιατροτεχνολογικό  προϊόν BBD 
ΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 100204 
 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ  

*Τραχανά Αναστασία . Αποφ. Τμημ. Τεχνικ. Φαρμακ.1ου ΙΕΚ Ν. .Ιωνίας. τηλ. 6975802877 , 
6937066901. 

* Χολέβα Ελένη, Βοηθός Φαρμακείου,  τηλ. 6937977036 

 *Βοηθός Φαρμακείου  με προϋπηρεσία  τηλ.6973744581 
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 * Μπλέρτα Μπεντούλα , Βοηθός Φαρμακείου ,τηλ. 6947192890 

* Ζαχαριάδης Ιωάννης. Βοηθός Φαρμακοποιού , φαρμακαποθηκάριος  τηλ. 6946939883 

    Συνάδελφοι και φέτος ο Ανθρωπιστικός-Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος <ΦΙΛΟΤΗΣ> ζητά την 
συνδρομή σας προκειμένου να συνεχίσει την δράση του και για την καινούργια χρονιά.. Όσοι θέλουν 
ας βοηθήσουν 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.fsmagnesia.gr                                     

                                           
Συνάδελφοι , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Μαγνησίας σας εύχονται από καρδιάς ΥΓΕΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
 
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

        Ο  Πρόεδρος                                                 Ο  Γραμματέας 

 

 

          Ματσιόλης Κων/νος                                          Τσιατσιάνης Θεόδωρος 
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	1. Συνάδελφοι, στις  28 Νοέμβριου 2010 , πραγματοποιήθηκαν στον Σύλλογο μας οι εκλογές , για την ανάδειξη της καινούργιας διοίκησης , για την επόμενη τριετία, την καινούργια εκλογή αντιπρόσωπων του Συλλόγου μας για τον Π.Φ.Σ., και την καινούργια σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβούλιου .
	Τα αποτελέσματα των εκλογών  είναι τα εξής
	Ψήφησαν 185. Λευκά 3. Άκυρα 3. Έλαβαν.
	1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ< ΨΗΦΟΙ  96>Ματσιολης Κώστας  ψήφοι 38, Τσιατσιάνης Θεόδωρος ψήφοι 14, Κόκκα-Μίνα Ασημώ ψήφοι 13, Καρακάνας Γιάννης  ψήφοι 10 , Τσάτσου Γεωργία ψήφοι 10 ,Χαραλαμπίδης Μιχάλης ψήφοι 8,Παγώνη Αικατερίνη ψήφοι 2 ,Σκρίμπα Αποστολία  ψήφοι 1 , και Δεληστάθης Χρήστoς.
	Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
	Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
	Γ} ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
	4> ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
	Απωλέσθη η ιατρική σφραγίδα του ιατρού Παυλίδη Κων/νου ειδικευομένου του Καρδιολογικού  τμήματος  του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης <ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ>. Προσοχή.


