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Προς Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Συνάδελφοι,
Μετά και την τελευταία ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας την οποία και σας επισυνάπτουμε, η
κατάσταση στη διάθεση των self test έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι παραλογισμοί είναι χωρίς τέλος. Το
Προεδρείο του Π.Φ.Σ. το οποίο συμφώνησε σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να παραμένει απλός
θεατής.
Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

*ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης
«Σας γνωρίζουμε ότι, τα στοιχεία επικοινωνίας για την αναφορά και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με logistics σας έχουν κοινοποιηθεί
με το τελευταίο email για θέματα εφοδιασμού των Φαρμακαποθηκών και Φαρμακείων και σας υπενθυμίζουμε ότι είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)

Email: logistics.st@civilprotection.gr
Αντχος (Ε) Μπεκιάρης Νικόλας ΠΝ, : τηλ. 2131510116.
Λγος (ΥΠ) Μποτσίβαλης Γεώργιος: : τηλ. 2131510135.
Αλχιας (ΥΠ) Κωτσαδάμ Χρήστος: τηλ. 2131510135.

Διευκρινίζεται ότι, οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική διαφορά διαπιστώνεται από τις Φαρμακαποθήκες και τα Φαρμακεία πρέπει :
1. Να αναφέρεται άμεσα εγγράφως με email στο logistics.st@civilprotection.gr, το οποίο να αποστέλλεται εταιρικό email που θα έχει την
επωνυμία της Φαρμακαποθήκης ή του Φαρμακείου που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπευθύνου.
2. Στο email αναφοράς να αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη διαπιστωθείσα διαφορά:
α. Επωνυμία, ΑΦΜ της Φαρμακαποθήκης ή του Φαρμακείου (και ID ΗΔΙΚΑ)
β. Το προϊόν και το είδος της διαφοράς (ποιοτική - ποσοτική) με ακριβή περιγραφή αυτής.
γ. Ημερομηνία Παραλαβής, ημερομηνία διαπίστωσης της διαφοράς.
δ. Επωνυμία, ΑΦΜ του αποστολέα του προϊόντος .
ε. Οποιοδήποτε πληροφοριακά στοιχεία κρίνει ο αποστολέας ότι θα βοηθήσουν στη λήψη απόφασης για την επίλυση της διαφοράς.
3. Να υποβάλλεται μαζί με το email αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής με το οποίο παραλήφθηκε το προϊόν.
Το θέμα θα εξετάζεται από το αρμόδιο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
έγγραφη απάντηση για την επίλυση της διαπιστωθείσας διαφοράς.

και θα αποστέλλεται

Η απάντηση θα πρέπει να τηρείται με μέριμνα και ευθύνη του αποστολέα (φαρμακαποθήκη) και του παραλήπτη (φαρμακείο) του
προϊόντος μαζί με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής που σχετίζεται με την υπόθεση.
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ν.Μπεκιάρης ΠΝ
Συντονιστικό Κέντρο Self-Tests
Τηλ.Εργασίας 2131510116
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

