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Editorial

O πρόεδρος του ΦΣΘ, κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης
είναι ο νέος πρόεδρος του ΠΦΣ
Με 9 ψήφους σε σύνολο 15, ο κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης εξελέγη νέος πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ, στη συνεδρίαση της 26ης Ιουλίου 2017.
Αμέσως μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο κ. Θεοδοσιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους-μέλη του Δ.Σ. του ΠΦΣ που με εξέλεξαν πρόεδρο, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα ενότητας και κοινής πορείας που τους απηύθυνα.
Από αύριο κιόλας, όλοι μαζί, ξεκινάμε τον κοινό αγώνα και τις κοινές προσπάθειες
για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, που είναι πολλά και οξυμένα. Για
την επίλυσή τους χρειάζεται η συμβολή όλων και στην προσπάθεια αυτή, ουδείς
περισσεύει».
Επιπλέον, ο κ. Θεοδοσιάδης αναφέρθηκε συνοπτικά στους βασικούς άξονες των
δράσεων του ΠΦΣ:
• την οικονομική επιβίωση του φαρμακείου,
• την προστασία του από επιχειρηματικά, εξωφαρμακευτικά κέντρα,
• τη συμπόρευση και συνεργασία με το συνεταιριστικό κίνημα,
• τη διαδικασία διαρκούς επιστημονικής αναβάθμισης του φαρμακοποιού και
• την καταξίωσή του ως φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Κυριάκος Θεοδοσιάδης γεννήθηκε, σπούδασε και διατηρεί φαρμακείο στη
Θεσσαλονίκη.
Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά ακόμη χρόνια (επί
τριετία αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής) που συνεχίζεται έως σήμερα, με την ανάληψη της προεδρίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης το 1998. Από τότε και για 19 χρόνια, παραμένει πρόεδρος του
ΦΣΘ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων των παρατάξεων
που συμμετέχουν στον Σύλλογο.
Ακόμη, διετέλεσε πρόεδρος του ΠΦΣ, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του
ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης στις θέσεις μέλους και αντιπροέδρου.
Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, φοιτητή της Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
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ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας
w Αριθμός Πρωτοκόλλου 3078/30.8.2017
Προς: φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας
Σε κλίμα κατανόησης από πλευράς υπουργού Υγείας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη.
Στη συζήτηση που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ετέθη καταρχήν το θέμα του ιδιοκτησιακού και οι εξελίξεις μετά την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταργεί
την Υπουργική Απόφαση.
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η Απόφαση αυτή επιβλήθηκε στη χώρα μας και δεν περπάτησε διότι δεν προσέλκυσε
επενδυτές.
Από πλευράς ΠΦΣ προτάθηκε να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα το μοντέλο της Γερμανίας, όπου το 51% το κατέχει
αποκλειστικά ο Φαρμακοποιός.
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει να αναζητηθεί
μια νέα λύση που θα είναι σύμφωνη με τα δεδομένα της
σημερινής πραγματικότητας και του ευρωπαϊκού δικαίου.
O πρόεδρος του ΠΦΣ έθεσε και το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ και
τόνισε πως η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή κατοχυρώνει τις
κρατικές δομές ως προς τις δαπάνες τους, αλλά από την
άλλη πλευρά η ενδεικτική λιανική τιμή χωρίς την καθιέρωση
κανόνων στη χονδρική τιμή δημιουργεί ανισορροπίες στην
αγορά.
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Ο υπουργός συμφώνησε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αναγραφόμενη ενδεικτική τιμή, ενώ οι φαρμακοποιοί συμπλήρωσαν πως η απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ,
ουσιαστικά ζημιώνει τον φαρμακοποιό χωρίς όφελος για
τον πολίτη και με μοναδικό ωφελημένο τη Βιομηχανία.

Για το θέμα του ωραρίου, ο υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει στις διανυκτερεύσεις και την αναρχία
που επικρατεί και τόνισε πως πρέπει να δούμε ένα νέο σύστημα ωραρίου το οποίο μέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης να δημιουργεί δυνατότητες εξορθολογισμού, τακτικότητας και βελτίωσης της εξυπηρέτησης του κοινού.
Ο υπουργός ανέφερε πως η σημερινή κατάσταση είναι
εκτός του κλίματος του νομοθέτη και έχει πάρει διαστάσεις
μη ελέγξιμες.
Για τις πληρωμές των φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ ζήτησε να διασφαλισθεί η απόδοσή τους
εντός των συμβατικών υποχρεώσεων, ενώ για τα αναλώσιμα διαπιστώθηκε ότι η εικόνα τείνει βελτιούμενη, με την Αττική όμως να συνεχίζει να έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Στη συζήτηση τέθηκε ακόμη το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την είσπραξη του πόρου 0,4%.
Επίσης ζητήθηκε με αφορμή το νομοσχέδιο Περί Ιατρικών
Συλλόγων, να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις που να συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μετά το
πέρας της συνάντησης δήλωσε πως «Ο υπουργός Υγείας
έδειξε κατανόηση για τα προβλήματα το κλάδου μας. Ελπίζουμε η διάθεση αυτή να φανεί και στην πράξη. Οι συνθήκες άλλαξαν και τα μνημόνια αποδείχτηκαν καταστροφικά
για τη χώρα και τον κλάδο μας».
Ο πρόεδρος
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Ο γενικός γραμματέας
Σεραφείμ Ζήκας
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Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης του ΠΦΣ με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3054/24.8.2017
Πραγματοποιήθηκε χθες 23/8, συνάντηση του Προεδρείου
του ΠΦΣ με τον πρόεδρο κ. Μπερσίμη και υπηρεσιακούς
παράγοντες του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την επίλυση θεμάτων
που προκύπτουν στην υλοποίηση της σύμβασης Αναλωσίμων ΣΔ , Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Σκευασμάτων
Ειδικής Διατροφής, καθώς επίσης και την πορεία του Χρονοδιαγράμματος Πληρωμών.
Όσον αφορά την πορεία των πληρωμών, ο κ. Μπερσίμης διαβεβαίωσε ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και
επιπλέον ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και του μηνός Μαρτίου, καθώς
και η πληρωμή του συνόλου των υποβολών οι οποίες δεν
παρουσιάζουν πρόβλημα από υπαιτιότητα των παρόχων,
το ποσοστό πληρωμών να φτάνει περίπου στο 85% για το
σύνολο της χώρας.
Για τη διεκπεραίωση των λογαριασμών με προβλήματα,
όπως:
1 Υποβολές χωρίς το απαιτούμενο τιμολόγιο για την πληρωμή.
2 Υποβολές με μόνο δικαιολογητικό υποβολής το τιμολόγιο
χωρίς την ύπαρξη του φυσικού αρχείου.
3 Πολλαπλές υποβολές σε έναν φάκελο υποβολής, με προφανή τη δυσχέρεια διαχωρισμού αυτών.
4 Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δυσανάγνωστα, από έλλειψη μελάνης στους εκτυπωτές κ.ά, συζητήθηκε η λύση της
ομαδοποίησης με βάση το κάθε πρόβλημα και αποστολή
στους Φ.Σ. καταλόγου των συναδέλφων, που θα πρέπει να
ειδοποιηθούν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που
λείπουν, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμής τους.
Επιλύσαμε επίσης το θέμα του απροσδιόριστου τύπου ΣΔ
στη διάγνωση της γνωμάτευσης με έλεγχο μέσω ΑΜΚΑ
ασθενούς από τα αρχεία συνταγογράφησης της ΚΜΕΣ.
Επίσης, συζητήθηκε για μια ακόμα φορά και έγινε αποδεκτή, η εφαρμογή κόφτη και φίλτρων, προκειμένου οι γνωματεύσεις που θα εκδίδονται να υπόκεινται ΜΟΝΟ σε διοικητικό έλεγχο (σφραγίδες, υπογραφές, ταινίες γνησιότητας
κ.λπ.), ώστε η εκτέλεσή τους να μην εμπεριέχει κινδύνους
περικοπών.
Μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι, οι γνωματεύσεις που θα
εκδίδονται από 1/9 και εντεύθεν, θα εκτελούνται εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών, κάτι το οποίο θα αναγράφεται ως διάστημα εκτέλεσης επί της γνωμάτευσης όπως
ισχύει και στα φάρμακα. Οι γνωματεύσεις που θα εκδοθούν
έως και 31/8, θα εκτελούνται έως το τέλος της προθεσμίας
εκτέλεσης η οποία θα αναγράφεται επί της γνωμάτευσης.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έθεσε το Προεδρείο του
ΠΦΣ, ήταν το θέμα της χαμηλότερης Τιμής Αποζημίωσης
σε σχέση με την Τιμή Κτήσης σε σειρά προϊόντων, που υποχρεώνει τα φαρμακεία να υφίστανται ζημία. Ο πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προβλήματος (σε περιορισμένο όμως κατά δήλωσή του βαθμό), μας
είπε ότι ήδη κινείται στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης.
Ζητήσαμε άμεση επίλυση του προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση.
Άμεσο αποτέλεσμα είχε και η προχθεσινή μας παρέμβαση
σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης από το ΑΥΣ και συνταγογράφησης προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, ποσότητας Αναλωσίμων ΣΔ, ΣΕΔ και λοιπών (όπου προβλέπεται),
η οποία βάσει γνωμάτευσης ιατρού είναι μεγαλύτερη της
προβλεπόμενης από τον ΕΚΠΥ.
Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μας διαβεβαίωσε ότι η επόμενη πληρωμή των φαρμάκων θα πραγματοποιηθεί έως
την τελευταία ημέρα του μήνα και ότι, η πληρωμή των ληξιπροθέσμων θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
της έγκαιρης αποστολής Πιστωτικών Τιμολογίων και Υπευθύνων Δηλώσεων.
Είμαστε σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα, προάγοντας τις διαδικασίες επίλυσής τους και βελτιώνοντας την
επιβαρυμένη καθημερινότητά μας.

Ο πρόεδρος
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Ο γενικός γραμματέας
Σεραφείμ Ζήκας
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Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για το e-ΔΑΠΥ
w Αριθμός Πρωτοκόλλου 3081/31.8.2017
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
1. Οι νέες γνωματεύσεις αναλωσίμων Σ.Δ. και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής που θα εκδοθούν από 1.9.2017
και εντεύθεν θα έχουν προθεσμία εκτέλεσης δέκα ημέρες από την έκδοσή τους. Ο ανωτέρω περιορισμός του
δεκαημέρου ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ για τα υπόλοιπα χορηγούμενα είδη που περιλαμβάνονται στην σύμβασή μας με τον
ΕΟΠΥΥ π.χ. οξυγόνα, αναπνευστικές συσκευές, ορθοπεδικά είδη κ.λπ..
Για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί έως 31/8/2017 ΔΕΝ
ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ, αλλά θα
μπορούν να εκτελεστούν στο διάστημα που αναφέρεται
στις γνωματεύσεις (δηλ. 1 ή 2 μήνες , όπως ισχύει έως
σήμερα).
Το μήνυμα που σας ενημερώνει , για το πότε ο ασφαλισμένος προμηθεύτηκε προϊόντα ΜΗΝ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ υπόψη
σας, για τις γνωματεύσεις από 1.9.2017 και μετά ΑΛΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ που έχουν εκδοθεί έως 31.8.2017.

2. Με έγγραφό του ο ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσε ότι μέχρι
10.9.2017 οι υποβολές Αυγούστου ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του edapy.
Ο πρόεδρος
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Ο γενικός γραμματέας
Σεραφείμ Ζήκας

ΠΦΣ: Ενημέρωση παρόχων για την πορεία εκκαθάρισης υποβολών
w Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΦΣ: 3024/21.8.2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ e-ΔΑΠΥ ΕΟΠΥΥ
Σας γνωρίζουμε ότι, για τις τρεις νέες κατηγορίες συμβάσεων, Υγειονομικών Υλικών, Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων
και Ακουστικών, Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών και σταδιακά για όλες τις κατηγορίες, στο εξής, κατά την ολοκλήρωση
του Διοικητικού ελέγχου από την Περιφερειακή Διεύθυνση, αυτόματα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email), στη διεύθυνση (email account), που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο κάθε Εγκατάστασης, στο eΔΑΠΥ (Στοιχεία Επικοινωνίας), όπου
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, κάθε υποβολής. Συγκεκριμένα:
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α) για τις περιπτώσεις χωρίς περικοπή, για τον μήνα/έτος
υποβολής, τον αριθμό υποβολής και την υποχρέωση να
προσκομίσει άμεσα για ποσό άνω των 1.500€ φορολογική ενημερότητα και για ποσό δαπάνης άνω των 3.000€ και
ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ και

γ) για τις περιπτώσεις, εκτός των (α) και (β), που απαιτείται (μετά από ενημέρωση μέσω της εφαρμογής eΔΑΠΥ)
η φυσική παρουσία του παρόχου στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ., με
την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.

β) για τις περιπτώσεις με περικοπή, για τον μήνα/έτος
υποβολής, τον αριθμό υποβολής, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και την υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα το
πιστωτικό τιμολόγιο και για ποσό δαπάνης άνω των 1.500€
φορολογική ενημερότητα και για ποσό άνω των 3.000€ και
ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ.
Επίσης ενημερώνεται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης
εντός τριών εργασίμων ημερών. Για κάθε επιπλέον ενημέρωση, ο πάροχος χρειάζεται να συνδεθεί στο eΔΑΠΥ,
προκειμένου, μέσω της Πορείας Εκκαθάρισης, να πληροφορηθεί σχετικά, με την ανάλυση των περικοπών, κατά περίπτωση δείγματος και την ανάλυση των ποσών ανά ΦΠΑ,
για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου.

Συνεπώς, παρακαλούμε, για τη συνεργασία σας, μέσω
της καθημερινής παρακολούθηση των emails σας και του
eΔΑΠΥ, προκειμένου να προχωρά απρόσκοπτα η οικονομική τακτοποίηση των υποβολών σας.
Τις φορολογικές και Ασφαλιστικές ενημερότητες (όπου
απαιτούνται) μπορείτε να τις αποστέλλετε με email
στην εξής διεύθυνση για το ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης:
pedi23@eopyy.gov.gr.
Επισημαίνεται ότι ο τίτλος-θέμα του μηνύματος θα πρέπει να είναι η επωνυμία της εγκατάστασης και ο αριθμός
υποβολής.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λεωφ. Ηρακλείου 224, Νέα Ιωνία, τηλ. κέντρο: 210 2775219, email: info@noufio.gr

Επικαιρότητα
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ΠΦΣ: Σχετικά με την έκδοση αδειών ίδρυσης φαρμακείων
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3065/29.8.2017
Προς:
1. Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
2. Περιφέρειες της Χώρας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
Κοινοποίηση: Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, Τμήμα Β΄)

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την έκδοση αδειών λειτουργίας φαρμακείου από τις οικείες Περιφέρειες μετά την ακύρωση
της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό από το ΣτΕ»
Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της
οποίας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν
Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε
την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./61495/17.8.2017
απόφασή του. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι ένεκα της ακυρώσεως της ως άνω ΚΥΑ «παρακαλούμε οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών να μην προχωρήσουν
σε έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που βασίζονται
στην ακυρωθείσα κανονιστική πράξη».
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από την οικεία Περιφέρεια δεν προβλέπονταν στην ακυρωθείσα ΚΥΑ, αλλά σε
άλλες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δη στις
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄
138) ως το τελευταίο άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 219 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160), καθώς και στις διατάξεις του Ν. 5607/1932 ως έχει ισχύει σήμερα. Συνεπώς η
έκδοση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου αποτελεί ατομική διοικητική πράξη στην οποία η Διοίκηση πρέπει να προβεί,
αν συντρέχουν φυσικά οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζει η
κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και επουδενί επηρεάζεται
η έκδοση αυτή από την ακύρωση της ανωτέρω ΚΥΑ.
Για τον λόγο αυτό οι οικείες Περιφέρειες θα πρέπει να προβαίνουν στην έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείου (πάντοτε υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι όροι
και προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομο-
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θεσία) στις περιπτώσεις αιτήσεων: α) για τη μεταφορά ήδη
λειτουργούντος φαρμακείου σε νέο κατάστημα, β) για τη
συστέγαση ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει, γ) για την έγκριση συνεχίσεως λειτουργίας φαρμακείου μετά την αποσυστέγαση
(οιασδήποτε μορφής συστεγάσεως), και δ) για την έγκριση
διατήρησης σε λειτουργία φαρμακείου ως κληρονομικού.
Στις περιπτώσεις δε που έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως φαρμακείου (είτε επί κενής θέσεως, είτε κατ’ εξαίρεση
των πληθυσμιακών κριτηρίων επί σκοπώ συστεγάσεως του
άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει ή του άρθρου
36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 ως ισχύει) και δεδομένου ότι
δεν έχει ανακληθεί η εν λόγω άδεια ιδρύσεως φαρμακείου
για οιονδήποτε λόγο, δεν βλέπω πως οι οικείες Περιφέρειες
δύνανται να μην προβαίνουν στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας φαρμακείου (πάντοτε υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις
που ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία). Πόσω μάλλον, όταν σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5607/1932 ορίζεται εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία για την χορήγηση
της άδειας λειτουργίας φαρμακείου, η οποία άρχεται από
την κοινοποίηση στον λαβόντα την άδεια ιδρύσεως φαρμακείου φαρμακοποιό και εντός της οποίας ο φαρμακοποιός
υποχρεούται να καταρτίσει το φαρμακείο του.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος ΠΦΣ
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ΠΦΣ
w Δελτίο Τύπου, 26.7.2017
Συγκροτήθηκε
σε
Σώμα το νέο Δ.Σ. του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου,
με νέο πρόεδρο τον
κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη.
Πιο
συγκεκριμένα
σύμφωνα με την
περατωθείσα ψηφοφορία στη σημερινή
(26.7.2017) δεύτερη
συνεδρίαση του Δ.Σ.
εκλέγονται οι:
Πρόεδρος

: Κυριάκος Θεοδοσιάδης (9 ψήφοι)

Α΄ Αντιπρόεδρος

: Απόστολος Βαλτάς (10 ψήφοι)

Β΄ Αντιπρόεδρος

: Αθανάσιος Παπαθανάσης (9 ψήφοι)

Γ΄ Αντιπρόεδρος

: Κωνσταντίνος Κούβαρης (9 ψήφοι)

Γενικός Γραμματέας : Σεραφείμ Ζήκας (10 ψήφοι)
Αναπλ. Γραμματέας : Αλέξανδρος Τσαπέκος (10 ψήφοι)
Ταμίας

: Ιωάννης Παπαπούλιος (9 ψήφοι)

O νέος πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης αμέσως μετά την εκλογή του
δήλωσε: «Από αύριο κιόλας, όλοι μαζί, ξεκινάμε τον κοινό
αγώνα και τις κοινές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, που είναι πολλά και οξυμένα. Για
την επίλυσή τους χρειάζεται η συμβολή όλων και στην προσπάθεια αυτή ουδείς περισσεύει».
Tα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι οι: Στέλιος Καλογερόπουλος, Πολυχρόνης Συμεωνίδης, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Ιωάννης Τσικανδηλάκης, Πέτρος Ραράκος, Ηλίας Χαλιγιάννης,
Ιωάννης Δαγρές, Ιωάννης Καβαλάρης.

ΔΙΛΟΦ: Από 1.9.2017 ενεργοποιείται και πάλι η σύμβαση με την Αεροπορία
Θεσσαλονίκη, 31.8.2017

Μετά την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλομένων από το Ταμείο ασφαλισμένων της Αεροπορίας ενεργοποιείται και πάλι προσωρινά η σύμβαση και δεχόμαστε συνταγές των ασφαλισμένων της από 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΠΦΣ: Ενημέρωση για νομοθετική επίλυση των αχρεωστήστως καταβληθεισών
εισφορών σε ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ
w Αθήνα, 12.7.2017
Συνάδελφοι, κατόπιν των συνεχών οχλήσεων του ΠΦΣ
προς τον αρμόδιο υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για το ζήτημα των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από φαρμακοποιούς στα
Ταμεία ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ, ο υφυπουργός με κατεπείγον
έγγραφό του ζήτησε να του αποσταλεί ομόφωνη πρόταση
όλων των μερών (ΠΦΣ, ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ) για νομοθετική
διάταξη επί σκοπώ της επίλυσης του ζητήματος.
Τη Δευτέρα, 10.7.2017, έλαβε χώρα στα γραφεία του ΤΕΑΥΦΕ, συνάντηση των εκπροσώπων του ΠΦΣ και των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ, παρουσία των νομικών τους συμβούλων.
Για τον ΠΦΣ παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Σεραφείμ Ζήκας, Αθανάσιος Παπαθανάσης και
Ηλίας Χαλιγιάννης, καθώς και ο νομικός σύμβουλος του
ΠΦΣ, κ. Ηλίας Δημητρέλλος
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί κοινά αποδεκτή πρόταση προς τον κ. υφυπουργό για νομοθετική διάταξη
επί σκοπώ της επίλυσης του ζητήματος, λόγω της αρνητικής

και αντιπαραγωγικής στάσης των εκπροσώπων του ΤΕΑΥΦΕ.
Αντιθέτως υπήρξε πλήρης συμφωνία με τους εκπροσώπους του ΤΑΥΦΕ, με τους οποίους καταλήξαμε να υποβάλουμε προς τον κ. υφυπουργό νομοθετική διάταξη, καθώς
και εναλλακτική αυτής σε περίπτωση που η πρώτη δεν
γίνει αποδεκτή, για την οριστική επίλυση του ζητήματος,
που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό τον κλάδο μας.
Παράλληλα αποστείλαμε δεύτερο έγγραφο προς τον κ.
Υφυπουργό για άμεση συνάντηση μαζί του για την επίλυση του συνόλου των ζητημάτων αρμοδιότητάς του.
Ευελπιστούμε ότι ο κ. υφυπουργός θα υιοθετήσει την κοινή πρόταση του ΠΦΣ με το ΤΑΥΦΕ, με γνώμονα την εξασφάλιση του δίκαιου και νομίμου αιτήματος των φαρμακοποιών αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.
Με εκτίμηση
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ
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