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ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συνεχίζεται και αυτό τον μήνα η υποβολή συνταγών με εταιρείες ταχυμεταφορών (courier).
Θα πρέπει να τηρήσετε αυστηρά την διαδικασία που σας περιγράφουμε και δεν θα υπάρχει
ελαστικότητα, αλλιώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο κλείσιμο του λογιστικού μήνα του Συλλόγου.
1.- Το κάθε φαρμακείο θα πρέπει να έχει έτοιμους τους φακέλους των συνταγών του, τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και
των υπολοίπων ταμείων την 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 το πρωί ανοίγοντας το φαρμακείο του, ώστε να τα παραλάβει
το κούριερ. Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την παραλαβή είναι οι κάτωθι :
CPS COURIER
/
ICC INTER CITY COURIER
/
HELLENIC AIOLOS COURIER SERVICE
COURIER CENTER / SPEED COURIER / ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ / EASY MAIL

/

2.- Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα περάσει το κούριερ, αλλά δεν χρειάζεστε να ανησυχείτε για την παραλαβή
των συνταγών σας, καθώς από 11/6/2020 θα γίνει έλεγχος ώστε να διαπιστωθούν τυχόν εκκρεμότητες και να
φροντίσει ο Σύλλογος για την παραλαβή τους. Οι ώρες που θα περάσει το κούριερ είναι στο ωράριο
υποχρεωτικής λειτουργίας του φαρμακείου, δηλαδή : Δευτέρα, Τετάρτη 8:00 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη,
Παρασκευή 08:00- 14:00 & 17:30 – 20:30.
3.- θα πρέπει επίσης να έχετε φροντίσει να μην έχετε καμία εκκρεμότητα. Αυτό τον μήνα θα πρέπει όσοι
χρειάζονται για την υποβολή του λογαριασμού τους φορολογική ή / και ασφαλιστική ενημερότητα, να τις έχουν
εκδώσει. Δεν ισχύει η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν απασχολούν υπαλλήλους για τους
αναπόγραφους. Αν την στιγμή που θα περάσει το κούριερ, δεν έχετε εκδώσει φορολογική ή ασφαλιστική
ενημερότητα, θα τα παραδώσετε έτσι στο κούριερ και θα αποστείλετε με φαξ 210 5220721 ή με email
grfsa@otenet.gr το αργότερο έως και 12/6.
4. - Δεν χρειάζεται να δηλώσετε στη πλατφόρμα ότι παρελήφθησαν οι συνταγές σας. Διαπιστώθηκε ότι η
ενέργεια αυτή, δεν βοήθησε την διαδικασία οπότε από αυτό τον μήνα θα παραληφθεί.
5.- Γίνονται προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία και στο μέλλον τα κούριερ να ξεκινάνε λίγο αργότερα
την παραλαβή, κάτι που δυστυχώς ακόμη δεν είναι εφικτό.
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ :
 Δεν καλεί το φαρμακείο την εταιρεία courier. Τα 3.153 φαρμακεία της Αττικής θα μοιραστούν
ισάριθμα στις παραπάνω εταιρείες. Η εταιρεία ταχυμεταφορών που της έχει ανατεθεί το φαρμακείο σας,
θα περάσει κάποια στιγμή από το πρωί της 3/6 έως το αργότερο 9/6. Αυτό σημαίνει πώς θα πρέπει το
πρωί 3/6 που θα ανοίξετε το φαρμακείο σας, το πακέτο με τις συνταγές σας να είναι έτοιμο.
 Το πακέτο για να παραδοθεί στο κούριερ θα είναι όπως τα παραδίδετε και στον Σύλλογο, αλλά θα τα
έχετε τοποθετήσει σε σακούλα που θα σφραγίσετε καλά με αυτοκόλλητη ταινία και απ’ έξω θα γράφετε
με μεγάλα γράμματα με μαρκαδόρο την επωνυμία του Φαρμακείου και τον κωδικό του Συλλόγου.
 Δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμότητα, και θα πρέπει να έχετε φροντίσει να τα έχετε όλα σωστά
(σφραγίδες υπογραφές, ετικέτα ΕΟΠΥΥ στον φάκελο, ετικέτα ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ στα αναλώσιμα κ.λ.π. όπως
απαιτούνται).
 Δεν μπορείτε να διώξετε τον μεταφορέα επειδή δεν είστε έτοιμοι.
 Δεν μπορείτε να καλείτε στον Σύλλογο, ώστε να ενημερωθείτε για το ποια εταιρεία έχει
αναλάβει το φαρμακείο σας, για να κανονίσετε εσείς πότε θα παραλάβει από το φαρμακείο σας.

