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ΚΑΛΑΜΑΤΑ 02/09/2022
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022
Προς τα Μέλη του Συνεταιρισμού
Το επόμενο διάστημα 05/09/2022 έως 16/09/2022 ο Συνεταιρισμός θα δέχεται τις
επιστροφές ληξιπρόθεσμων φαρμάκων Β΄ εξαμήνου . Σας παρακαλούμε να
τηρήσετε την ημερομηνία επιστροφών , όπως αυτή αναγράφεται στο πάνω μέρος της
επιστολής διότι , οι εταιρείες κάνουν δεκτές επιστροφές έως και 15/11/2022. Για
κάθε φάρμακο που επιστρέφεται στον κάτοχο αδείας κυκλοφορίας πρέπει η
φαρμακαποθήκη να αναγράφει τον αριθμό παρτίδας και την λήξη του και αφού πάρει
έγκριση από τον κάτοχο αδείας κυκλοφορίας τότε μόνο επιτρέπεται η επιστροφή του
. Επειδή αυτό είναι χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος για το Συνεταιρισμό
παρακαλούμε για την άμμεση επιστροφή τον ληγμένων φαρμάκων από τα
φαρμακεία σας.
Στα φάρμακα προς επιστροφή ανήκουν αυτά που έχουν ημερομηνία λήξης από
01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 έως και 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( βάση Ν.3204/23/12/03 ) .
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Τα προς επιστροφή είδη συνοδεύονται πάντα από Δελτίο Αποστολής πλήρως
συμπληρωμένο , στο οποίο αναγράφεται με ευκρίνεια η ακριβής περιγραφή των
ειδών καθώς και η περιεκτικότητα και η μορφή ( κάθε είδος πρέπει να
καταλαμβάνει μια γραμμή στο Δ . Α ενώ στο τέλος κάθε σελίδας πρέπει να
αθροίζονται οι ποσότητες ) . Όλα τα είδη παραδίνονται στον οδηγό με την
υπενθύμιση ότι πρόκειται για επιστροφές ληγμένων .
Οι οδηγοί μας ΔΕΝ θα παραλαμβάνουν ληξιπρόθεσμα είδη Β΄ εξαμήνου εκτός της
παραπάνω περιόδου , ούτε λανθασμένες παραγγελίες εάν δεν έχει προηγηθεί
συνεννόηση με το Τμήμα Επιστροφών για την αποφυγή προβλημάτων , που
προηγούμενες περιόδους έχουν παρατηρηθεί .
Τέλος σας υπενθυμίζουμε , ότι για κάθε επιστροφή ληξιπρόθεσμων φαρμάκων
πιστώνεστε με έκπτωση 5% .

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ
φάρμακα χωρίς κουπόνι και κατεστραμμένα .
φάρμακα προηγούμενων εξαμήνων .
Προσοχή :
Η παράγραφος 5 της Εγκυκλίου ΕΟΦ 66429/8-11-2005 προβλέπει ρητά την
υποχρέωση του φαρμακείου να επιστρέφει φάρμακα προς τις φαρμακαποθήκες με
αναφορά του τιμολογίου αγοράς .
Συνεπώς η εταιρεία MERCK SERONO θέλει να στέλνουμε φωτοτυπία του
τιμολογίου αγοράς για τα φάρμακα εξαμήνου που είναι για επιστροφή καθώς και
του πιστωτικού τιμολογίου που εκδόθηκε στο φαρμακείο .
(EUTHYROX , CETROTIDE , CONCOR , CRINONE , GONAL-F , LUVERIS ,
METRODIN , OVITRELLE , PERGOVERIS , RAPTIVA , REBIF )
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στην
διάθεσή σας για κάθε πληροφορία η διευκρίνιση .
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