
 

 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗ 

 
Επιςτροφζσ ληξιπρόθεςμων Φαρμάκων A’ & Β’ Εξαμήνου ζκαςτου ζτουσ 

 
 
Αγαπητοί πελάτεσ, 

Θα θζλαμε να ςασ ενημερώςουμε για την πολιτική επιςτροφών των προϊόντων ςασ 

προσ τον υνεταιριςμό ςτα πλαίςια μιασ καλήσ και ομαλήσ ςυνεργαςίασ. Οι επιςτροφζσ των 

ληξιπρόθεςμων Φαρμάκων Α’ εξαμήνου, ςφμφωνα με την φαρμακευτική νομοθεςία 

θεωροφνται αυτά που λήγουν από την 01 Ιανουαρίου ζωσ και την 30 Ιουνίου, Β΄εξαμήνου 

αυτών που λήγουν από την  01 Ιουλίου ζωσ και την 31 Δεκεμβρίου ζκαςτου ζτουσ. 

 

 Οι επιςτροφζσ θα γίνονται δεκτζσ ζωσ και 29/03/2019 

 ΕΙΔΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ Τ.ΦΑ. 

ΡΟΔΟΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΑ. 

 Σα επιςτρεφόμενα φάρμακα θα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα νόμιμα 

παραςτατικά (Δελτία Αποςτολήσ Επιςτροφϊν).  

 ε κάθε Δελτίο Αποςτολήσ Επιςτροφών θα αναγράφονται ευκρινώσ τα πλήρη 

ςτοιχεία του Φαρμακείου (Επωνυμία, Διεφθυνςη, ΑΦΜ, ΔΟΤ, κοπόσ Διακίνηςησ: 

Επιςτροφή, κλπ) καθώσ και τα πλήρη ςτοιχεία του υνεταιριςμοφ. 

 Σα Δελτία Αποςτολήσ Επιςτροφών που είναι κακογραμμζνα και δυςανάγνωςτα θα 

επιςτρζφονται για διόρθωςη .ε κάθε γραμμή του Δελτίου Αποςτολήσ Επιςτροφών 

θα αναγράφεται ζνα είδοσ και θα αναφζρεται η πλήρησ περιγραφή του είδουσ για 

αποφυγή λαθών .το τζλοσ του Δελτίου Αποςτολήσ Επιςτροφών θα πρζπει να 

αναγράφεται το άθροιςμα των τεμαχίων. 

 Η κάθε ςυςκευαςία (ςακοφλα ή χαρτοκιβώτιο) θα πρζπει να περιζχει ζνα μόνο 

Δελτίο Αποςτολήσ Επιςτροφών ( 1 Δελτίο ανά ςακοφλα ή χαρτοκιβϊτιο). 

 Όλα τα ςκευάςματα προσ επιςτροφή θα πρζπει να φζρουν το κουπόνι τουσ και δε 

θα πρζπει να είναι ςπαςμζνα. 

 Είδθ τα οποία ηθτοφνται ωσ ειδικι παραγγελία δεν επιςτρζφονται. 

 Δεν γίνονται δεκτά φάρμακα του ΙΦΕΤ 
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Φάρμακα ελλειπτικά και φάρμακα τα οποία δίνονται μόνο με ςυνταγή 

δεν επιςτρζφονται. 

(π.χ.VIMPAT,NEUPRO,KEPPRA,VIPIDIA,TRAJENTA,JARDIANCE,ELIQUIS 

XARELTO,FYCOMPA,JANUVIA,JANUMET,EMEND,TOVIAZ,LYRICA,ABSTRAL,SANDIM

MUN,ZONEGRAN,VESICARE,OXEZ,PULMICORT,GANFORT,ZOLADEX,  

CREON25000,PRADAXA 75 &150,FIRMAGON, MINIRIN,PROLIA,DUODART,  

FORSTEO,PROTOPIC,CIALIS,EUCREAS,FAMVIR,TRILEPTAL,SYMMETREL,XANAX 

ELITYRAN,XEPLION,RISPERDALCONSTAκ.τ.λ.) 

 

Οι επιςτροφζσ των φαρμάκων από τα φαρμακεία προσ τον υνεταιριςμό θα 

ανζρχονται ζωσ το 5%του Μζςου Μηνιαίου Υψουσ Αγορϊν του τελευταίου 

εξαμήνου. 

 

ΣΑ ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: VISIPAQUE,OMNISCAN,XENETIX,DOTAREM,OPTIRAY 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ: ΒΛΑΧΟ ΝΕΣΟΡΑ, TARGETPHARMA, 

BODERM A.E., ZWITTER PHARMACEUTICALS,  EVDERMIA. 

6 ΜΗΝΕ ΠΡΟ ΛΗΞΗ  

Σα γάλατα  επιςτρζφονται κανονικά ςτο εξάμηνο εκτόσ από τα  

RONTAMIL που επιςτρζφονται  6 ΜΗΝΕ ΠΡΟ ΛΗΞΗ  
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