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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  
 
Έχει  περάσει πλέον πάνω από ένας χρόνος από την λειτουργία του νέου συστήματος ΕΔΑΠΤ 
και η διαδικασία των ενστάσεων, παρά το ότι ο ύλλογός μας έχει επωμιστεί το βάρος της 
παραλαβής και αποστολής των ενστάσεων στις ΠΕΔΙ και στην επιτροπή ενστάσεων, η 
διαδικασία παραμένει χρονοβόρα και δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα 
έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν ομαλοποιηθεί.  
 
Ειδικότερα, θεωρούμε επιβεβλημένο ο φαρμακοποιός σε κάθε περικοπή που υφίσταται να 
παραλαμβάνει και αντίγραφο της γνωμάτευσης του γιατρού, καθώς είναι άκρως παράλογο να 
πρέπει να θυμηθεί τι ήταν γραμμένο στη γνωμάτευση που εκτέλεσε πρίν μήνες.  
 
Επίσης, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ένστασης, δηλαδή αυτό των τριών (3) ημερών 
είναι υπερβολικά μικρό ώστε να έχει περιθώριο ο φαρμακοποιός να προβεί στις ενέργειες που 
πρέπει, που σε πολλές περιπτώσεις αφορά την αναζήτηση των ασθενών, όπως ακριβώς είναι 
άκρως παράλογος ο χρόνος εξέτασης των ενστάσεων, ο οποίος καθιστά την τελική πληρωμή 
εντελώς εκτός συμβάσεως, ήτοι πάνω από τέσσερις (4) μήνες.  
 
Οι λόγοι περικοπής δε, είναι σε κάποιες περιπτώσεις από λάθος των ελεγκτών, το οποίο ακόμη 
και όταν αυτό είναι βέβαιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνούνται να διορθώσουν το λάθος τους και 
προτρέπουν τους φαρμακοποιούς σε ένσταση.  Ακόμη, γίνονται περικοπές από προηγούμενο 
μήνα, γιατί τον (!!!) επόμενο μήνα, ο ασθενής είχε πάρει τις ποσότητες που δικαιούταν!  
 
Επειδή όλα τα παραπάνω δεν αρμόζουν σε μία διαδικασία που άρχισε να λειτουργεί καθολικά, 
εν έτει 2017, και σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα έπρεπε να διασφαλίζει τους παρόχους 
από οποιαδήποτε περικοπή, τόσο κατά την έκδοση όσο και την εκτέλεση, παρακαλούμε όπως 
αναθεωρήσετε όλη την  διαδικασία των περικοπών σε πιο λογικά πλαίσια και με λιγότερη 
γραφειοκρατία.  
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