
 

ΘΔΜΑ: «Παξαιαβή ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ». 

ρεηηθά: 1. Σν ππ’ αξηζκ. 090/11/29-10-2012 έγγξαθν ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

2. Σν ππ’ αξηζκ. νηθ.31574/11-07-2012 έγγξαθν Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ 

 

ύκθσλα κε ην αλσηέξσ 1 ζρεηηθό έγγξαθν, νη Τπεξεζίεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δελ ζα 

αζθνύλ πιένλ αξκνδηόηεηεο πνπ άπηνληαη ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην λ. 4038/2012, άξζξν 31, ζρεηηθά κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ «αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο είλαη ε αλαγλώξηζε, εθθαζάξηζε 

θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ εμόδσλ όισλ ησλ πθηζηάκελσλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ν έιεγρνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ησλ παξόρσλ πγείαο θαη 

παξαθνινύζεζεο ηήξεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

θαξκαθνπνηώλ, νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ, αλεμαξηήησο ηεο ζηειέρσζεο 

ησλ Σκεκάησλ Φαξκαθεπηηθήο, ζα αλαιάβνπλ από 1
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012 ηελ παξαιαβή 

ησλ ινγαξηαζκώλ ηδησηηθώλ θαξκαθείσλ. Η δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

είλαη ε εμήο: 

 Σν Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ απνζηέιιεη ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ κήλα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηελ θαηάζηαζε 

παξαιαβήο ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ ηνπ κελόο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 

θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά θαη αύμνπζα αξίζκεζε ηα θαξκαθεία ηνπ λνκνύ. 

 Σα θαξκαθεία ππνβάιινπλ ην ινγαξηαζκό ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνύ εληόο ησλ πξώησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ ηνπ επνκέλνπ 

κήλα από ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ ζε θιεηζηό θάθειν. Οη ινγαξηαζκνί 

απνηεινύληαη από: 

Α) ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαξκαθείνπ πξνο ηνλ Οξγαληζκνύ (εθηόο θαθέινπ) πνπ 

ζα πεξηέρεη δήισζή ηνπ όηη όιεο νη ζπληαγέο είλαη θαλνληθά ζπκπιεξσκέλεο, 

ππνγεγξακκέλεο θαη έρνπλ εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
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3457/2006 θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 121/2008, όπσο απηέο εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

Β) Σηο αλαιπηηθέο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ινγαξηαζκνύ (ΚΠ) ζε 

ηξία αληίγξαθα. 

Γ) Έλα ηηκνιόγην πξνο ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κε ζηνηρεία δηεύζπλζεο Κεθηζίαο 39, 

Μαξνύζη 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Γ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ. 

Γ) Οη εθηειεζζείζεο ηαηξηθέο ζπληαγέο (δειαδή όιεο νη ζπληαγέο γηα 

αζθαιηζκέλνπο ησλ εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ Σακείσλ) κε ηε δηαηίκεζε ησλ 

θαξκάθσλ θαη ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο επηθνιιεκέλεο ζε απηέο 

Δ) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

- Δληόο ηνπ θαθέινπ ζα πεξηέρνληαη εθηόο ησλ ζπληαγώλ, αληίγξαθν ηεο 

πγθεληξσηηθήο Καηάζηαζεο πληαγώλ θαη αληίγξαθν ηηκνινγίνπ. 

- Δθηόο ηνπ θαθέινπ ζα πεξηέρνληαη ε πξσηόηππε πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε 

πληαγώλ θαη πξσηόηππν ηηκνιόγην. 

- ηελ Τπεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνύο θαξκαθείσλ ζα παξακέλεη ε 

αίηεζε ηνπ θαξκαθνπνηνύ, αληίγξαθν ηεο πγθεληξσηηθήο Καηάζηαζεο 

πληαγώλ, αληίγξαθν ηηκνινγίνπ, ε θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

- Οη θαξκαθνπνηνί ζα δηαρσξίδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπληαγέο ζε δύν παθέηα: όζεο 

εθηειέζηεθαλ ειεθηξνληθά ζα ππνβάιινληαη ρσξηζηά ελώ όζεο εθηειέζηεθαλ 

ρεηξόγξαθα ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηηο ρεηξόγξαθεο ζπληαγέο εληαίνπ 

ηύπνπ. Οη θάθεινη θαηαηίζεληαη ζθξαγηζκέλνη. 

 

 Γηαδηθαζία παξαιαβήο ινγαξηαζκώλ. 

Καηά ηελ παξαιαβή ν αξκόδηνο ππάιιεινο ειέγρεη ζηελ ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε ζπληαγώλ ηα ζηνηρεία θάζε θαξκαθείνπ θαη ην πνζό πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην. Σν πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην πξέπεη λα 

ζπκθσλεί κε ην αηηνύκελν πνζό ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ζπληαγώλ. 

ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπληαγώλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επαλάγλσζηα ην ΑΦΜ ηνπ θαξκαθείνπ, ε επσλπκία θαξκαθείνπ – δηεύζπλζε 

θαξκαθείνπ, κήλαο εθηέιεζεο, έηνο εθηέιεζεο, ΑΜ ΣΑΤ θαξκαθνπνηνύ- 

θαξκαθνπνηώλ, αξηζκόο ηηκνινγίνπ, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ 

θαξκαθνπνηνύ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αζπκθσλίαο ν ινγαξηαζκόο δελ 

ζα πξέπεη λα παξαιακβάλεηαη. 

Καηά ηελ παξαιαβή ζπκπιεξώλεηαη ε επηζπλαπηόκελε βεβαίσζε. 

Ο ππεύζπλνο παξαιαβήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγξάςεη επί ηνπ θαθέινπ 

θαη επί ηε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο (άλσ δεμηά ζηνλ θελό ρώξν) εθάζηνπ 

θαξκαθείνπ ηνλ αύμνληα αξηζκό θαξκαθείνπ ηεο θαηάζηαζεο παξαιαβήο 

ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ. 

 

 Γηαδηθαζία απνζηνιήο 

Κάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ζα απνζηέιιεη ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ 

θαξκαθείσλ (ηελ έθηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα) ζην Σκήκα Δθθαζάξηζεο 
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πληαγώλ (Πεηξαηώο 181, ηθ 11853 Αζήλα, ηει 2103407-480, -478) ηεο 

Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ, κε ηε ζπκβεβιεκέλε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο. 

Α) Οη θάθεινη κε ηηο ζπληαγέο ζα ζπζθεπάδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ αξίζκεζε 

πνπ αλαγξάθεθε,  ζε αζθαιή θηβώηηα κε ην ινγόηππν ηνπ ΔΟΠΤΤ, ηα νπνία 

ζα πξνκεζεύεηαη ε Τπεξεζία κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ εηαηξεία 

ηαρπκεηαθνξάο. 

Β) Οη πξσηόηππεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα πξσηόηππα ηηκνιόγηα 

ζα ηνπνζεηνύληαη εληόο θαθέινπ, θαηά αύμνπζα ζεηξά. Ο θάθεινο ζα 

παξαδίδεηαη εθηόο θηβσηίνπ, αιιά απνηειεί μερσξηζηό θαη αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο απνζηνιήο πξνο ην Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ. 

Γ) Ο ππεύζπλνο παξαιαβήο ζπκπιεξώλεη εηο δηπινύλ ην έληππν  κε ζέκα 

«Απνζηνιή ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ 

κελόο……, έηνπο…..» (ζπλεκκέλν έληππν) ην νπνίν ζπλππνγξάθεηαη από ηνλ 

ππεύζπλν ππάιιειν ΔΟΠΤΤ θαη ηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο. 

Σν έλα έληππν ηνπνζεηείηαη εληόο ηνπ θαθέινπ κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ην δεύηεξν παξακέλεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε. 

 

 Δθπξόζεζκεο ππνβνιέο απνζηέιινληαη ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία (μερσξηζηόο 

θάθεινο κε ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θαη μερσξηζηά θηβώηηα κε θάθεινπο 

ζπληαγώλ) ελώ ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη μερσξηζηή αιθαβεηηθή ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε γηα ην κήλα γηα ηνλ νπνίν απνζηέιινληαη εθπξόζεζκνη 

ινγαξηαζκνί. Οη εθπξόζεζκεο ππνβνιέο ζα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε από 

ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Οξγαληζκνύ. 

 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ιεηηνπξγεί Γηαλεκεηηθόο Λνγαξηαζκόο ζηνπο νηθείνπο 

Φαξκαθεπηηθνύο πιιόγνπο, ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ειέγρνπ θαη 

απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ πξαγκαηνπνηνύλ νη αληίζηνηρνη 

Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη Φαξκαθεπηηθνί 

ύιινγνη ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ζηηο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο 

ηα αθόινπζα παξαζηαηηθά: αίηεζε ηνπ θαξκαθνπνηνύ - αληίγξαθν ηεο 

πγθεληξσηηθήο Καηάζηαζεο πληαγώλ - αληίγξαθν ηηκνινγίνπ - θνξνινγηθή 

θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη επαλέιεγρνο θαη λα 

ηεξνύληαη ζηελ Τπεξεζία. Οη Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη πνπ δηαηεξνύλ 

Γηαλεκεηηθό Λνγαξηαζκό, αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν Πίλαθα.  

 

 Οη θαξκαθνπνηνί κέιε ησλ πιιόγσλ - επί πνηλήο κε θαηαβνιήο 

πξνθαηαβνιήο - ππνρξενύληαη, όηαλ ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο λένπ  

θαξκαθείνπ ή όηαλ ηξνπνπνηνύλ ηε κνξθή ηνπ θαξκαθείνπ ηνπο από αηνκηθή  

επηρείξεζε ζε εηαηξεία θαη αληίζηξνθα: 

A. λα απνγξάθνληαη ειεθηξνληθά ζην Φαξκαθεπηηθό ύιινγν πνπ αλήθνπλ  

B. λα απνζηέιινπλ άκεζα ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηα 

θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβάδνληαη (είηε ππεξεζηαθώο, 
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είηε κε επζύλε ηνπ θαξκαθνπνηνύ) ζηε Γηεύζπλζε Φαξκάθνπ (Κεθηζίαο 39, 

Μαξνύζη ηθ 15123) γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ιεηηνπξγνύλησλ 

Φαξκαθείσλ: 

1. αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ 

2. ππεύζπλε δήισζε όηη ην θαξκαθείν δελ ζηεγάδεηαη ζην ίδην θηίξην κε 

ηαηξεία ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη κε πνηα λνκηθή κνξθή ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε,  

3. δήισζε ζηνηρείσλ ηνπ θαξκαθείνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από: 

 θσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

παξαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε Σξάπεδα, ν 

αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ (IBAN) θαη νη Γηθαηνύρνη ηνπ.  

 θσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ Αζθάιηζεο ΣΑΤ , όπνπ 

αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ θαξκαθνπνηνύ , ν Αξηζκόο 

Μεηξώνπ ΣΑΤ, ε εκεξνκελία έγγξαθεο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ππνρξεώζεσλ ζην Σακείν καδί κε ηελ έλδεημε Παιηόο ή Νένο 

Αζθαιηζκέλνο. 

4. αληίγξαθν ηνπ εηαηξηθνύ ή ηεο ηξνπνπνίεζεο απηνύ ζε πεξίπησζε 

εηαηξεηώλ θαξκαθείσλ. 

Οη Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη πνπ δηαηεξνύλ Γηαλεκεηηθνύο Λνγαξηαζκνύο 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα 

κέιε ηνπο. 

 Γηεπθξηλίδνπκε όηη ζε όζνπο  θαξκαθνπνηνύο έρεη επηβιεζεί (ηειεζίδηθα) 

θύξσζε απνθιεηζκνύ από ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ γηα αζθαιηζκέλνπο ησλ 

εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ Σακείσλ, νη θπξώζεηο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη 

ζπλεπώο δελ ζα εθηεινύλ ζπληαγέο γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Σακείνπ, ην νπνίν ηνπο έρεη επηβάιεη θύξσζε. 

Πνηλέο, πξόζηηκα θαη εθθαζαξίζεηο ινγαξηαζκώλ θαξκαθείσλ παξαθξαηνύληαη 

από ην Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ, κεηά από 

Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

ιεηηνπξγίαο Γηαλεκεηηθώλ Λνγαξηαζκώλ. πλεπώο, θαηά ηελ παξαιαβή 

ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζην ππ’ αξηζκ. 

νηθ.31574/11-07-2012 έγγξαθν Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ. 

Καζώο ζηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ ΔΟΠΤΤ πξνβιέπεηαη όηη «επί 

δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ νπνίνπ 

έιαβε γλώζε, κπνξεί εληόο 15λζεκέξνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηνπ 

ζεκεηώκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεώξεζεο ειέγρνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ», αξκόδηα 

Τπεξεζία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ελζηάζεσλ, νξίδεηαη ε νηθεία Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Διεπζέξηνο Παπαγεσξγόπνπινο 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΑΔΑ: Β4ΣΙΟΞ7Μ-ΑΜΞ



πλεκκέλνο Πίλαθαο 

Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη κε Γηαλεκεηηθό Λνγαξηαζκό 

1. Αηγηαιείαο 

2. Αξγνιίδαο 

3. Αηηηθήο 

4. Αραΐαο 

5. Γσδεθαλήζνπ 

6. Έβξνπ 

7. Ηιείαο 

8. Ηκαζίαο 

9. Ηξαθιείνπ 

10. Θεζζαινλίθεο 

11. Κηιθίο 

12. Κνξηλζίαο 

13. Λέζβνπ 

14. Μεζζελίαο 

15. Πεηξαηώο 

16. Υαιθηδηθήο 
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BEΒΑΙΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 

 

 

Θέκα: Τπνβνιή ινγαξηαζκνύ θαξκαθείνπ κελόο :                                           

 

Όργανο προς το                   Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ 
_____________  
νπνίν απεπζύλεηαη:              

Τπεξεζία Τπνβνιήο:         Σκήκα   ______________ 

 

Αξηζκ. Πξωηνθόιινπ:                       Ηκεξ/ληα θαηαρώξεζεο:                                                    

Αξκόδηνο Τπάιιεινο / Όλνκα:                               Δπώλπκν: 

 

Αηηώλ                          /   Όλνκα:                              Δπώλπκν:  

 

 

1. Όπνπ Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ ζπκπιεξώλεηαη ν Α/Α κε ηνλ νπνίν ην θαξκαθείν είλαη 

θαηαρσξεκέλν ζηελ θαηάζηαζε παξαιαβήο πνπ έρεη απνζηαιεί από ην Σκήκα Δθθαζάξηζεο 

πληαγώλ 

2. ηελ Ηκεξνκελία Καηαρώξεζεο ζπκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία πνπ ην θαξκαθείν ππνβάιιεη 

ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. 

                    

 

                                                                                        Ο Τπάιιεινο 

 

 

                                                                                        (Ηκεξνκελία) 
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            Αξ. Πξση. :   

                         

            Ηκεξνκελία :       

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

______________  

Σαρ. Γ/λζε :  

Αξ. Σει. :  

Αξ. Fax. :  

Πξνο : Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ 

Σαρ. Γ/λζε : Πεηξαηώο 181, 

11853 - Αζήλα 

 

ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή πγθεληξωηηθώλ Καηαζηάζεωλ θαη Λνγαξηαζκώλ 

Φαξκαθείωλ                                                                                                                                      

                 Μελόο ______________  έηνπο ______ ».                  

 

Πεξηερόκελν Απνζηνιήο πξνο ΚΜΔ: 

1. Αιθαβεηηθή θαηάζηαζε παξαιαβήο Φαξκαθείσλ κε αληίζηνηρνπο αξηζκνύο 

παξαιαβήο 

2. Αξηζκόο Φαξκαθείσλ ησλ νπνίσλ απνζηέιινληαη πγθεληξσηηθέο Καηαζηάζεηο:-  -    

Η θάζε πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε αλαγξάθεη ηνλ αύμνληα αξηζκό παξαιαβήο ηνπ 

Φαξκαθείνπ θαη ζπλνδεύεηαη από ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην. 

3. Αξηζκόο Φαξκαθείσλ ησλ νπνίσλ απνζηέιινληαη νη πληαγέο:   -   -  

4. ΠΡΟΣΙΜΑ: αξηζκόο Φαξκαθείσλ 

:________________________________________ 

5. ΔΚΚΑΘΑΡΙΔΙ :   κήλαο / έηνο _                    _/_ αξηζκόο Φαξκαθείσλ:_ 

                                   κήλαο / έηνο _                    _/_ αξηζκόο Φαξκαθείσλ:_ _ 

                                   κήλαο / έηνο _                    _/_ αξηζκόο Φαξκαθείσλ:__ 

6.   Αξηζκόο Φαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο πγθεληξσηηθέο Καηαζηάζεηο θ.ι.π. :-1- 

7.   Αξηζκόο θηβσηίσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο ζπληαγέο Φαξκαθείσλ : 

    _______θηβώηηα κε ____  Φαθέινπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε  -  -  Φαξκαθεία      

    ______  θηβώηηα κε ____  Φαθέινπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε  -  -  Φαξκαθεία       

    ______  θηβώηηα κε ____  Φαθέινπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε  -  -  Φαξκαθεία       

    _______θηβώηηα κε ____  Φάθεινπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε  -  -   Φαξκαθεία       

 

     ύλνιν θηβωηίωλ :   ______  θηβώηηα  

 

 

    Ο/Η ππεύζπλνο / ε                                                                  Ο/ Η ππεύζπλνο / ε 

            ΔΟΠΤΤ                                                                  ηεο Δηαηξείαο Σαρπκεηαθνξάο                                                              
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