
  

ΘΔΜΑ: «ύζηαζε θιηκαθίσλ ειέγρσλ». 

 

ύκθσλα κε ην λ. 2456/03-11-2011 άξζξν 9, πξνβιέπεηαη όηη «ηα αξκόδηα 

όξγαλα ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεύζπλζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

ππεξεζηώλ κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε από ηνπο γηαηξνύο θαη 

θαξκαθνπνηνύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηή, ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο». 

Δπηπιένλ από ην λ. 3993/2011, άξζξν 80, παξ3 πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε κηθηώλ 

θιηκαθίσλ ειέγρσλ απνηεινύκελσλ από ην πξνζσπηθό ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. θαη 

ππαιιήινπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο ζηα θαξκαθεία, 

λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο θαη θάζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Όπσο πξνβιέπεηαη ζηε πιινγηθή ύκβαζε Πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ, άξζξν 17: 

«Σν TAMEIO έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί έιεγρν ησλ θαξκαθνπνηώλ-

θαξκαθείσλ, κε ηα εληεηαικέλα όξγαλά ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Καηά 

ηνλ έιεγρν ησλ θαξκαθνπνηώλ-θαξκαθείσλ, ηα εληεηαικέλα όξγαλα ηνπ TAMEIOY 

νθείινπλ: 

Α) Να απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπο, κε επίδεημε γξαπηήο εληνιήο ηεο 

Τπεξεζίαο ηνπο γηα δηελέξγεηα ειέγρνπ. 

Β) Να επηδεηθλύνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αξκόδεη πξνο ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

θαξκαθείνπ, ν νπνίνο αζθεί ην ιεηηνύξγεκα ηνπ θαξκαθνπνηνύ, θαη λα ζέβνληαη ηνπο 

πνιίηεο, πνπ θαηά ηελ ώξα ηνπ ειέγρνπ βξίζθνληαη ζην θαξκαθείν. Σελ αληίζηνηρε, 

επηπιένλ, ζπκπεξηθνξά δηθαηνύληαη απνιύησο εθ κέξνπο ηνπ ειεγρόκελνπ 

θαξκαθνπνηνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ TAMEIOY. 
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Γ) Να δεηνύλ από ην θαξκαθνπνηό, εθόζνλ απηό είλαη αλαγθαίν, λα ηνπο 

επηδεηθλύεη θάζε ηη πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πνπ αθνξά ην 

TAMEIO. 

Γ) Να επηζηξέθνπλ ζην θαξκαθνπνηό ηηο ζπληαγέο ηνπ TAMEIOY πνπ 

παξαιακβάλνπλ γηα πεξαηηέξσ έιεγρν, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα ειέγρνπ. 

Δ) Οη δηαπηζηώζεηο ηνπ ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα νη ηπρόλ παξαβάζεηο, πνπ 

δηαπηζηώλνληαη, αλαγξάθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε πξσηόθνιιν ειέγρνπ ηνπ 

θαξκαθείνπ. Σν πξσηόθνιιν ππνγξάθεηαη από ηα ειεγθηηθά όξγαλα θαη ηνλ 

ειεγρόκελν θαξκαθνπνηό. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ ειέγρνπ ν 

θαξκαθνπνηόο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππώζεη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ θαξκαθνπνηνύ λα ππνγξάςεη ην πξσηόθνιιν ειέγρνπ, ην 

γεγνλόο απηό κλεκνλεύεηαη ζην πξσηόθνιιν ειέγρνπ πνπ ππνγξάθνπλ ηα ειεγθηηθά 

όξγαλα. 

Σ) ε θάζε πεξίπησζε, νη παξαβάζεηο ησλ θαξκαθνπνηώλ γλσζηνπνηνύληαη 

ζηνλ νηθείν Φαξκαθεπηηθό ύιινγν, ώζηε λα δηεξεπλήζεη ηελ ππόζεζε θαη λα αζθήζεη 

ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ Νόκν πεηζαξρηθή δίσμε.» 

Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνπ από θιηκάθηα 

ειέγρνπ, απνηεινύκελα από ηαηξνύο, θαξκαθνπνηνύο, βνεζνύο θαξκαθείνπ θαη 

δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο 

ηήξεζεο ηεο Φαξκαθεπηηθήο Ννκνζεζίαο. ηνπο ειεγθηέο ζα ρνξεγεζεί 

πιαζηηθνπνηεκέλε ε ηαπηόηεηα πνπ ππάξρεη ζην 1
ο
 επηζπλαπηόκελν θύιιν, πνπ ζα 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηεπζπληή θαη ζθξαγίδα ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ ή ηεο 

αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζεο. 

Δληνιή ειέγρνπ ζα εθδίδεηαη κε εκπηζηεπηηθόηεηα από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ ή ην Γηεπζπληή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ, ζύκθσλα κε 

ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα 2 θαη ζα παξαδίδεηαη ζην θιηκάθην ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηνλ έιεγρν. 

Οη έιεγρν ζα δηελεξγνύληαη ζε πεξηπηώζεηο θαηαγγειηώλ, ζε πεξηπηώζεηο 

θαξκαθείσλ κε κεγάιν ηδίξν θαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όρη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ή ώξεο ηνπ κήλα. Θα ειέγρνληαη όινη νη ρώξνη ηνπ θαξκαθείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηεο Φαξκαθεπηηθήο Ννκνζεζίαο θαη νη ζπληαγέο 

ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα παξαιακβάλνληαη από ην θιηκάθην γηα πεξεηαίξσ έιεγρν ησλ 

ζπληαγώλ. Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαξκαθείνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη Πξσηόθνιιν Διέγρνπ, 

ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα 3, ην νπνίν θαη ζα ππνγξάθεηαη από ην 

θαξκαθνπνηό, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην Ν. 3993/2011, άξζξν 80, παξ 5, αλαθέξεηαη όηη: 

«Δηδηθά γηα ηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο παξαβάζεηο: 

αα. Δύξεζε ζην ρώξν ηνπ θαξκαθείνπ ηαηληώλ γλεζηόηεηαο ή ρξεζηκνπνίεζε ηαηληώλ 

γλεζηόηεηαο πιαζηώλ ή επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ ή παξαπνηεκέλσλ ή κε ζβεζκέλεο 

ελδείμεηο ή ηαηλίεο από ηηο νπνίεο έρεη δηαγξαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ε έλδεημε 

≪θξαηηθό είδνο≫. 



ββ. Δύξεζε ζην θαξκαθείν κνλάδσλ ηδηνζθεπάζκαηνο από ηηο νπνίεο είλαη 

απνθνιιεκέλεο νη ηαηλίεο γλεζηόηεηαο. 

γγ. Αλεύξεζε ή παξάλνκε ρξήζε ζπληαγνινγίσλ ή βηβιηαξίσλ πγείαο αζθαιηζκέλσλ. 

δδ. Με παξάδνζε ή παξάδνζε από ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ζην 

θαξκαθείν άιισλ θαξκάθσλ ή εηδώλ από εθείλα πνπ αλαγξάθεη ε ζπληαγή θαη ρξέσζή 

ηνπο ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. ή ζηνλ Αζθαιηζηηθό Οξγαληζκό ή ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. 

εε. Άξλεζε ή παξεκπόδηζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, 

ζύκθσλα κε ηα επί κέξνπο νξηδόκελα ζην παξόλ δηάηαγκα, ν ειέγμαο Δπηζεσξεηήο 

ζπληάζζεη άκα ηε δηαπηζηώζεη ηνπο δειηίν ειέγρνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε 

δηαπηζησζείζα παξάβαζε, ην εγρεηξίδεη ζηνλ θαξκαθνπνηό ή ζηνλ αληηπξόζσπό ηνπ ή 

ην ζπξνθνιιεί, ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηώλ, θαη ηνλ θαιεί ζε παξνρή εγγξάθσλ 

εμεγήζεσλ εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

άλσ πξνζεζκίαο, ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. ή ηα αξκόδηα όξγαλα 

ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, αλάινγα κε ην όξγαλν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ έιεγρν 

επηβάινπλ, αλεμάξηεηα από ηηο ινηπέο θπξώζεηο, πξνζσξηλό απνθιεηζκό ηνπ 

θαξκαθείνπ από ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ. ή ησλ αζθαιηζηηθώλ 

νξγαληζκώλ ή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ρξνληθό δηάζηεκα από πέληε (5) εκέξεο έσο έμη (6) 

κήλεο.≫ 

Σα αλεπξεζέληα ζηηο ηξεηο πξώηεο πεξηπηώζεηο θαηάζρνληαη από ην θιηκάθην 

ειέγρνπ θαη ζπληάζζεηαη Γειηίνπ Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν 4 πξόηππν. 

Ακέζσο κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαξκαθείνπ αιιά θαη θάζε άιιε θνξά πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, δηελεξγείηαη θαη’ νίθνλ έιεγρνο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο επ’ νλόκαηη ησλ 

νπνίσλ εθδόζεθαλ νη ζπληαγέο πνπ παξαιήθζεθαλ από ην θιηκάθην. ηνλ θαη’ νίθνλ 

έιεγρν ζπκπιεξώλεηαη θύιιν θαη’ νίθνλ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ην 5 ζπλεκκέλν 

πξόηππν. 

ε πεξηπηώζεηο δηαπίζησζεο παξάβαζεο ηεο Φαξκαθεπηηθήο Ννκνζεζίαο ν 

ππεύζπλνο θαξκαθνπνηόο θαιείηαη λα δώζεη γξαπηέο εμεγήζεηο, ζηηο νξηδόκελεο 

πξνζεζκίεο θαη αθνινύζσο απνζηέιινληαη ζηε Γηεύζπλζε Φαξκάθνπ ην Πξσηόθνιιν 

Διέγρνπ, Φύιιν θαη’ νίθνλ Διέγρνπ, ην Γειηίν Διέγρνπ θαη νη θαηαζρεζείζεο ηαηλίεο 

γλεζηόηεηαο ή εκβαιιάγηα κε απνθνιιεκέλεο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο, ε θιήζε ηνπ 

θαξκαθνπνηνύ θαη νη γξαπηέο εμεγήζεηο πνπ θαηέζεζε, καδί κε εηζήγεζε ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο γηα επηβνιή θύξσζεο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξ. Πξνέδξνπ 

2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε 

3. ΤΠΔΓΤΦΚΑ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 



 

 

 

             

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

Δζληθόο 

Οξγαληζκόο 

Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ 

Τγείαο 

 

Βεβαηώλεηαη όηη o (θιάδνο ππαιιήινπ1) E.O.Π.Τ.Τ. 

(ονομαηεπώνςμο) πνπ ππεξεηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε ___________, θάηνρνο ηνπ  ππ’ αξηζκ. 

__________ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, είλαη  εληεηαικέλνο 

γηα  ηνλ  έιεγρν  ηήξεζεο  ησλ όξσλ ζύκβαζεο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Οξγαληζκό Φαξκαθείσλ 

θαζώο θαη  γηα ηνλ έιεγρν ζηα ζπίηηα αζζελώλ 

αζθαιηζκέλσλ γηα δηαπίζησζε  ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ θαξκάθσλ από απηνύο. 

                               
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ (πεπιοσή)2 

                                                

 (ονομαηεπώνςμο)3 

  

    

    

  
      

                
1. Φαξκαθνπνηόο, Ιαηξόο, Βνεζόο Φαξκαθείνπ, Γηνηθ. Τπάιιεινο 

2. Πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

3. Ολνκαηεπώλπκν θαη ππνγξαθή Γηεπζπληή, ζηξνγγπιή ζθξαγίδα Τπεξεζίαο



 

 

 

 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη 

Πληποθοπίερ:  

Σηλ.:                         Fax:  

Σασ. Γ/νζη:  

E-mail:  

/   /2012 

 

ΔΝΣΟΛΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2456/2011, ηνπ λ. 3996/2011 θαη ηεο 

πιινγηθήο ύκβαζεο Πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ, δίλεηαη ε εληνιή ζε θιηκάθην 

απνηεινύκελν από ηνπο ππαιιήινπο: 

Α)       ηνπ θιάδνπ 

Β)        ηνπ θιάδνπ 

Γ)        ηνπ θιάδνπ 

Γ)        ηνπ θιάδνπ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο_______________ ηνπ ΔΟΠΤΤ λα δηελεξγήζνπλ 

έιεγρν ηελ ___/___/2012 ζην θαξκαθείν κε ηελ επσλπκία 

________________________________________________ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

δηεύζπλζε___________________________________, αξηζκό ___, πεξηνρή 

______________________. 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΉ 

 



 

 

 

 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη 

Σμήμα: Φαπμακεςηικήρ 

Πληποθοπίερ:  

Σηλ.:                         Fax:  

Σασ. Γ/νζη:  

E-mail:  

/   /2012 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Καηά ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε ηελ ____________ ηνπ θαξκαθείνπ 

__________________________ νδόο _______________ αξηζκ.______ πεξηνρή 

_____________________από ηνπο   ________________________________ 

_______________________________________ δηαπηζηώζεθαλ ηα θαησηέξσ: 

α) Παξνπζία ππεύζπλνπ θαξκαθνπνηνύ ή αληηθαηαζηάηε ηνπ:  

β) Φύιαμε ησλ ζπληαγώλ ζην θαξκαθείν: 

γ) Δπθξηλήο ζπκπιήξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ έθδνζε ησλ 

ζπληαγώλ (ζηνηρεία αζθαιηζκέλσλ, δηάγλσζε, ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ρξόληεο παζήζεηο ηδηνζ/ηα, πνζόηεηεο, ζπκκεηνρή) : 

δ) Δκπξόζεζκε εθηέιεζε ζπληαγώλ (εληόο 5/εκέξνπ) : 

ε) Αξίζκεζε ζπληαγώλ εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ πξνζθόκηζε 

ηεο ζπληαγήο: 

ζη) Δπηθόιιεζε ηαηληώλ γλεζηόηεηαο ή δηάηξεησλ πιαηζίσλ αλαγξαθνκέλσλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ : 

δ) πκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ (άκεζε 

δηαηίκεζε, αλαγξαθή ζπκκεηνρήο, νλνκαηεπώλπκν θαη ππνγξαθή παξαιήπηε, 

εκεξνκελία εθηέιεζεο, ππνγξαθή εθηειέζαληνο θαη ζθξαγίδα θαξκαθείνπ) : 

ε) Μεξηθή εθηέιεζε ζπληαγώλ (αλαγξαθή ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπληαγήο ησλ 



θαξκάθσλ πνπ νθείινληαλ, ππνγξαθή θαξκαθνπνηνύ θαη αζθαιηζκέλνπ, 

εκεξνκελίαο πξνζθνκίζεσο- ρνξήγεζε ησλ νθεηινκέλσλ εληόο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ πέληε (5) εκεξώλ : 

ζ) Δθηέιεζε επαλαιακβαλόκελσλ ζπληαγώλ πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε από ην 

γηαηξό εκεξνκελία ( επηηξέπεηαη 5 εκέξεο πξηλ ή κεηά) ή παξαθξάηεζε 

αλεθηέιεζησλ θύιισλ επαλαιακβαλόκελεο ζπληαγήο : 

η) Δθηέιεζε ζπληαγώλ ρσξίο ηελ πξνβιεπόκελε ζεώξεζε (ζπληαγέο δίγξακκεο 

λαξθσηηθώλ): 

ηα) Δθηέιεζε ζπληαγώλ πνπ θέξνπλ δηνξζώζεηο ή μέζκαηα ρσξίο επηβεβαησηηθή 

ππνγξαθή γηαηξνύ: 

ηβ) Πξνρνξήγεζε ζύκθσλα κε ην Π.Γ./κα 121/08 (πξνζεζκία πξνζθόκηζεο 

ζπληαγήο 5 εξγάζηκεο εκέξεο- ζπκπιήξσζε ηνπ βηβιίνπ πξνρνξήγεζεο): 

ηγ) Ύπαξμε βεβαίσζεο όηαλ ζπληαγνγξαθνύληαη ηδηνζθεπάζκαηα 

Ννζνθνκεηαθήο ρξήζεο: 

 ηδ) Ύπαξμε εηδηθώλ αηηηνινγεκέλσλ ζπληαγώλ όηαλ ζπληαγνγξαθνύληαη 

θεθαινζπνξίλεο 3εο γεληάο, ή λεόηεξεο θηλνιόλεο από ηνπ ζηόκαηνο : 

ηε) Ύπαξμε ζρεηηθήο έλδεημεο «ΣΔΡΟΤΜΔΘΑ» ζηα ζπληαγνγξαθνύκελα 

ηδηνζθεπάζκαηα πνπ ρνξεγνύληαη κέζσ θαξκαθείσλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή Κξαηηθνύ 

Ννζνθνκείνπ: 

ηζη) Καηαρώξεζε ησλ θαξκάθσλ ζηα βηβιηάξηα πγείαο : 

ηδ) Καηαρώξεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ζηα βηβιηάξηα πγείαο : 

ηε) Καηαβνιή από ηνλ αζθαιηζκέλν ηνπ ζπλόινπ ηεο αλαγξαθόκελεο ζηε 

ζπληαγή ζπκκεηνρήο: 

 

ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:  

              

 

 

ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ                                                           Οι ελεγκηέρ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

        



 

 

 

 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη 

Σμήμα Φαπμακεςηικήρ 

Πληποθοπίερ:  

Σηλ.:                         Fax:  

Σασ. Γ/νζη:  

E-mail:  

/   /2012 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 

 

Καηά ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε ηελ _______________ ηνπ θαξκαθείνπ 

__________________, νδόο _________________________ αξηζκ. ________, 

πεξηνρή ____________________ από ηνπο ________________ 

_______________________________________________ 

Γηαπηζηώζεθαλ ηα θαησηέξσ: 

 

1. Δύξεζε ζην ρώξν ηνπ θαξκαθείνπ ηαηληώλ γλεζηόηεηαο ή ρξεζηκνπνίεζε 

ηαηληώλ γλεζηόηεηαο πιαζηώλ ή επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ ή παξαπνηεκέλσλ 

ή κε ζβεζκέλεο ελδείμεηο ή ηαηλίεο από ηηο νπνίεο έρεη δηαγξαθεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν ε έλδεημε ≪θξαηηθό είδνο≫. 

 

 

 

 

2. Δύξεζε ζην θαξκαθείν κνλάδσλ ηδηνζθεπάζκαηνο από ηηο νπνίεο είλαη 

απνθνιιεκέλεο νη ηαηλίεο γλεζηόηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

3. Αλεύξεζε ή παξάλνκε ρξήζε ζπληαγνινγίσλ ή βηβιηαξίσλ πγείαο 

αζθαιηζκέλσλ. 

 

 

 



 

 

 

4. Με παξάδνζε ή παξάδνζε από ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ 

ζην θαξκαθείν άιισλ θαξκάθσλ ή εηδώλ από εθείλα πνπ αλαγξάθεη ε 

ζπληαγή θαη ρξέσζή ηνπο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. 

 

 

 

 

 

5. Άξλεζε ή παξεκπόδηζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπ ειέγρνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θαξκαθνπνηόο νθείιεη λα πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία καο παξνρή εγγξάθσλ 

εμεγήζεσλ εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε 

ηεο άλσ πξνζεζκίαο, ν Πξόεδξνο ηνπ Οξγαληζκνύ επηβάιεη, αλεμάξηεηα από ηηο 

ινηπέο θπξώζεηο, πξνζσξηλό απνθιεηζκό ηνπ θαξκαθείνπ από ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπληαγώλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από πέληε (5) 

εκέξεοέσο έμη (6) κήλεο. 

 

Καηά ηεο απόθαζεο  αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξώλ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή. 

 

Σν παξόλ ζπληάζζεηαη ζε δύν (2) αληίγξαθα, έλα γηα ηελ Τπεξεζία θαη έλα 

παξαδίδεηαη ζην θαξκαθνπνηό. 

 

 

 

 

 

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ 



 

 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη 

Σμήμα Φαπμακεςηικήρ 

Πληποθοπίερ:  

Σηλ.:                         Fax:  

Σασ. Γ/νζη:  

E-mail:  

/   /2012 

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣ’ΟΙΚΟΝ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 
Ολνκαηεπώλπκν αζθαιηζκέλνπ                                                                           . 

Α.Μ.                             Ιζρύο βηβιηαξίνπ                       . 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο                                                                                             . 

Σει. Δπηθνηλσλίαο__________________ΑΜΚΑ_____________________. 

Έληππνο αξηζκόο ζπληαγήο / εκεξνκελία έθδνζεο                                              . 

                                                                                                                               . 

Όλνκα ηαηξνύ                                                                                                        . 

Όλνκα θαξκαθνπνηνύ                                                                                           . 

Φάξκαθα πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπληαγέο                                                         . 

                                                                                                                               . 

                                                                                                                               . 

                                                                                                                               . 

 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ 
 

1. Ο αζθαιηζκέλνο βξέζεθε ζηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο; 

2. Γλσξίδεη ην ζπληαγνγξάθν ηαηξό; 



3. Οη ζπληαγέο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιηάξην πγείαο; 

 

4. Όια ηα αλαγξαθόκελα θάξκαθα βξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ 

αζθαιηζκέλν, αλ όρη πνηά; 

 

 

5. Σα επηδεηρζέληα θάξκαθα έθεξαλ ην αληίγξαθν ηεο επηθνιιεζείζαο ζηε 

ζπληαγή ηαηλίαο γλεζηόηεηαο, αλ όρη πνηά; 

 

6. Πάζρεη από ηηο αλαθεξόκελεο αζζέλεηεο, αλ όρη από πνηεο δελ πάζρεη; 

 

7. Τπνγξάθεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ θαξκάθσλ από ην θαξκαθείν θαη αλ λαη, 

αλαγλσξίδεη ηελ ππνγξαθή παξαιήπηε επί ηεο ζπληαγήο; 

 

8. ην βηβιηάξην πγεία είραλ ζπκπιεξσζεί νη ζρεηηθέο ζηήιεο από ην 

θαξκαθνπνηό; 

 

 

9. Άιιεο παξαηεξήζεηο 

 

 

 

 

Οη ειεγθηέο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

 
Ο/Η αζθαιηζκέλνο 


