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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕ.ΔΙ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5% 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

         Η πληρωμή του 95% μηνός Αυγούστου έγινε έγκαιρα στις 5/10 εντός των 

χρονικών ορίων που έχουμε ορίσει με τον ΕΟΠΥΥ (5-7 κάθε μήνα) και οι 

διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με ελάχιστα προβλήματα καθώς τόσο οι φαρμακοποιοί 

όσο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί απέκτησαν πλέον τη σχετική εμπειρία. Το 99% των 

υποβολών έχει εξοφληθεί και το υπόλοιπο 1% αφορά υποβολές με προβλήματα που 

οφείλονται στη μη δήλωση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τα ραντεβού 

εμβολιασμού στο ΣΣΥ, είτε σε άλλα προβλήματα για τα οποία έχει ήδη ενημερωθεί η 

πλειοψηφία των συναδέλφων.  

         Ως προς το διοικητικό έλεγχο, μετά την αντιμετώπιση και επίλυση 

προβλημάτων που υπήρξαν στην πλειοψηφία των Περιφερειακών Διευθύνσεων όσον 

αφορά την έλλειψη φύλλου έκδοσης συνταγής στις μερικές εκτελέσεις, στην 

παραδοχή του θεραπεύσιμου χρόνου στις 4 εργάσιμες ημέρες, την ύπαρξη αχνών 

σφραγίδων, τις αιτιάσεις για την προσκόμιση της κάρτας ευρωπαίου πολίτη, την 

προσκόμιση φύλλου έκδοσης της συνταγής αντί για υπεύθυνη δήλωση, προβλήματα 

για τα οποία απαιτήθηκε περίπου ένας μήνας προκειμένου να επιλυθούν και να 

αφομοιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προέκυψε νέο ζήτημα με την άγνοια 
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ορισμένων ΠΕΔΙ ως προς τις διαδικασίες έγκρισης  εκκαθάρισης και 

οριστικοποίησης. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΠΕΔΙ ολοκλήρωσε την εκκαθάριση 

και οριστικοποίησε τις υποβολές ώστε η Οικονομική Υπηρεσία να προβεί στην 

έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  Όμως υπάρχουν  ΠΕΔΙ, οι οποίες δήλωσαν ότι 

δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες αυτές, καθώς αφορούν εφαρμογές που έχουν 

διαφορετικές απαιτήσεις από αυτή του e-ΔΑΠΥ, θέτοντας μεγάλο αριθμό 

παρατηρήσεων και ερωτημάτων !!   

         Όπως πληροφορηθήκαμε πραγματοποιήθηκε χθες τηλεδιάσκεψη στην οποία 

συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΟΠΥΥ και οι συντονιστές των ΠΕΔΙ , 

και έγινε ενημέρωση  για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και απαντήθηκαν 

ερωτήματα των ΠΕΔΙ. Επομένως κρίνουμε, ότι πλέον οποιαδήποτε καθυστέρηση της 

παραπάνω διαδικασίας μετά από τη σχετική ενημέρωση και την παροχή 

διευκρινήσεων δεν δικαιολογείται.  

         Έχουμε ενημερώσει με επιστολή μας τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ κ. 

Αγγούρη ότι θεωρούμε επιβεβλημένο μέχρι σήμερα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου το 

απόγευμα , να μην υπάρχει καμιά ΠΕΔΙ που δεν θα έχει ολοκληρώσει τη 

διαδικασία εκκαθάρισης και οριστικοποίησης. 

         Στη χθεσινή έκτακτη συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

στον  ΕΟΠΥΥ, συζητήθηκε η λανθασμένη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με 

περικοπές για τις υποβολές μηνός Ιουνίου, η οποία προκάλεσε κυριολεκτικά πανικό 

και σύγχυση στους συναδέλφους φαρμακοποιούς, καθώς εκ παραδρομής 

εμφανίστηκε το ποσό του rebate ως περικοπή. 

         Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες απαξιώνουν στα μάτια των 

φαρμακοποιών τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου και ζήτησε υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων φορέων.  

         Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΠΥΥ ζήτησε  την  κατανόηση των φαρμακοποιών 

καθώς ο διοικητικός και φαρμακευτικός έλεγχος είναι κάτι πρωτόγνωρο για τις 

υπηρεσίες του Οργανισμού και ότι τα προβλήματα στο συγχρονισμό των 

διαδικασιών, των υπηρεσιών και των πληροφοριακών συστημάτων (φαρμακευτικός – 

διοικητικός έλεγχος – Intrasoft – Unisystems – ΠΕΔΙ) οδήγησαν σε καθυστερήσεις 

των διαδικασιών  αλλά τώρα με την ομαλοποίηση τους θα προβούν στην πληρωμή 

του 5% . Ο  επόμενος μήνας κατά τη Διοίκησή του ΕΟΠΥΥ  θα ολοκληρωθεί  μέσα 

στα χρονικά όρια που ορίζει η ΚΥΑ, όπως συνέβη και με την καταβολή του 95% για 



τους μήνες 7ο/2022 και 8ο/2022 αφού έχουν ομαλοποιηθεί όλα τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν.  

         Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, 

απέστειλε σήμερα το πρωί επιστολή στον Γεν. Διευθυντή κ. Αγγούρη  ζητώντας:  

1) Ενιαία πληρωμή του 5% μηνός Ιουνίου και όλων των επόμενων μηνών για 

όλους και όχι μόνο για τους συναδέλφους των οποίων οι ΠΕΔΙ προέβησαν σε 

πράξεις εκκαθάρισης και οριστικοποίησης  των  υποβολών  τους 

2) Σαφείς οδηγίες προς τις ΠΕΔΙ περί καταληκτικής ημέρας ολοκλήρωσης της 

πράξης εκκαθάρισης και οριστικοποίησης (μέχρι σήμερα το απόγευμα) 

3)  Αναζήτηση των λόγων, όπου και αν οφείλονται, που ΠΕΔΙ δεν προχώρησαν 

στην πράξη εκκαθάρισης και οριστικοποίησης, εφόσον τα προβλήματα και οι 

απορίες έχουν επιλυθεί όπως αναφέρει η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ  

4) Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής μας. 

 

Με Εκτίμηση, 

 

 


