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2927 / 29.1.2018 

 

 

 

 

Προς: κ.κ. Φαρµακοποιούς-Μέλη ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 

Συνάδελφοι, 

Παρακαλούµε όπως επιστρέψετε τα φάρµακα που βρίσκονται σε εµπορεύσιµη κατάσταση και 

έχουν ηµεροµηνία λήξης  

  

  

 

Φάρµακα που  έχουν λήξει ή λήγουν εκτός περιόδου, δηλαδή εκτός του συγκεκριµένου εξαµήνου 

2018, δεν θα γίνονται δεκτά.  

Για την ορθή λειτουργία της αποθήκης  και την έγκαιρη έκδοση του Π.Σ. προς τα Φαρµακεία, 

παρακαλούµε να τηρήσετε την ηµεροµηνία που σας ορίζουµε. 

Για οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τις ηµεροµηνίες, παρακαλούµε όπως 

επικοινωνήσετε µε τον κ.  Θεοδοσιάδη  Τάσο  (Υπεύθυνος Επιστροφών)  στο  τηλ.: 

210 57 09 555. 

Για την άµεση εξυπηρέτησή σας, παρακαλούµε να στέλνετε χωριστό ∆.ΑΠ. για 

φάρµακα ληξιπρόθεσµα και χωριστό για εµπορεύσιµα. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 

A.G. THERAPY ∆εν επιστρέφεται το φάρµακο PRAVAFACT 40X28,  
διότι έκλεισε η εταιρεία. 

ΚΑΛΑΝΙ∆ΗΣ ∆εν γίνονται δεκτά τα προϊόντα, διότι έκλεισε η εταιρεία. 

ΟΣΦΕ LOGISCOOP Α.Ε. Η εταιρεία δεν δέχεται επιστροφές σε συνεταιριστικά προϊόντα. 
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1. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΗΞΗ 

 από 01/01/2018 έως 30/06/2018: 

• Όλα τα γάλατα εκτός από τις κρέµες NOUNOU και τα προϊόντα κλινικής 

διατροφής της εταιρείας ABBOTT (ENSURE, PEDIASURE). 

• Τα είδη της εταιρείας APIVITA  ΕΚΤΟΣ από τα βρώσιµα προϊόντα 

(PASTILIES,SIR) . 

• SCHOLL επιστρέφονται µόνο τα Φάρµακα. 

• Από διαγνωστικά επιστρέφονται στο εξάµηνο µόνο τα strips και τα lancets της 

εταιρείας ROCHE και 2 ΜΗΝΕΣ πριν της εταιρείας ABBOTT MEDISENSE, FREESTYLE. 2.

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NUMIL CLINICAL ∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:  

FORTIMEL (εφόσον θα 
είναι σε τετράδες) CUBITAN NUTRINI 

PROTIFAR  LOPROFIN NEOCATE 

DIASIP SCANDISHAKE INFATRINI 

CALOGEN     

 

3. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 4 µήνες ΠΡΙΝ ΛΗΞΟΥΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ( FLORABALANCE, κ.τ.λ.) ΙΝΠΑ ( DERMAGOR…) 

4. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 5 µήνες ΠΡΙΝ ΛΗΞΟΥΝ 

• Τα προϊόντα της εταιρείας NEPHROTECH (CICATRIDINA, 

REFALGIN,VITAGYN…). 

• Τα προϊόντα της εταιρείας BODERM (OLIPROX, BOOSKIN, …)  

• Τα προϊόντα της εταιρείας ZWITTER LTD (OCUCLAR – HYALOVET ). 

• Τα προϊόντα της εταιρείας ΒΙΒΑΦΑΡΜ (ELICINA, SLIM MAX, URINAL, 

VIADERM…). 

• Τα γάλατα RONTAMIL που διακινεί η εταιρεία ELPEN. 

• Τα προϊόντα της εταιρείας UNIDERM (ANFO, CANDINET…). 

• Τα προϊόντα της εταιρείας VENCIL.  
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• Τα προϊόντα της εταιρείας ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (ALGORAL, EFFECOL, 

BIOCLIN…).  

• 5 CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ALLERG-STOP)  

5. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 6 µήνες ΠΡΙΝ ΛΗΞΟΥΝ 

• Τα προϊόντα της εταιρείας HEALDERM ( AQUATHENOL, PRUZAX…). 

• Τα προϊόντα MONODERMA. 

• Τα προϊόντα TABIANO και TONIMER. 

• Τα προϊόν ETHYL CHLORIDE της εταιρείας ΒΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.  

6. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 8 µήνες ΠΡΙΝ ΛΗΞΟΥΝ  

Τα παραφαρµακευτικά προϊόντα: 

• EVDERMIA (PALMOGEN…)  

• HAMILTON 

• TARGET (HYDROVIT…) 

• ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (PROTEFIX, NOVO GIL,…) 

• Τα προϊόντα της εταιρείας PHARMAZAC (LITOZIN, LINATOX, PIL FOOD) 

• Τα προϊόντα της εταιρείας APOLLONIAN (NATURAL PLUS)  

• Collagen Liq της εταιρείας COLLAGEN POWER A.E. 

• KLAMIN DROPS, HYALURON 30ml, της εταιρείας ABC KINITRON. 

7. ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ 

OΛΑ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ Ή ΛΗΓΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01/01/2018 έως 30/06/2018), ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

� Όλα τα διαγνωστικά test, οι συσκευές, τα strips και τα lancets µετρήσεως 

ζαχάρου, εκτός της εταιρείας ROCHE (µόνο τα strips και τα lancets), της εταιρείας 

ABBOTT (2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ).  

� Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, πέννες  

� Όλα τα είδη Φακών Επαφής 

� Τα κτηνιατρικά προϊόντα 

� Οι Βασιλικοί πολτοί, παρά µόνο απευθείας στη εταιρεία και µόνο µετά από 

επικοινωνία του Φαρµακοποιού µε την APIPHARM 

� Η εταιρεία JOHNSON & JOHNSON ∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (PENATEN, 

LISTERINE, VISINE, COMPEED, NEUTROGENA) 
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� Τα προϊόντα της εταιρείας GLAXO (OILATUM, DERMAC, ZEASORB, SARNOL, 

PHYSIOGEL…) 

� Τα προϊόντα της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ( LANES, FILOVIT, CLEARBLUE…) 

� Η εταιρεία TAFARM δεν δέχεται επιστροφές (PUBEX…) 

� Η εταιρεία MEDA δεν δέχεται επιστροφές στο προϊόν BIOMINERAL  

� Η εταιρεία MEDICAL PHARMAQUALITY δεν δέχεται επιστροφές σε ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ 

(OCTONION, NEVRALIP, …) 

� ∆εν γίνονται δεκτά προϊόντα της εταιρείας POWER HEALTH 

� ∆εν γίνονται δεκτά τα προϊόντα κλινικής διατροφής της εταιρείας ABBOTT  

� ∆εν γίνονται δεκτές οι κρέµες NOUNOU  

� ∆εν γίνονται δεκτές επιστροφές ληξιπροθέσµων παραφαρµακευτικών ειδών της 

εταιρείας PHARMAGEL (∆. ΓΚΕΛΗΣ)  

OSMOCLEAN, ROCHALITEX, RHINOSISAM και D3GKELIN 

� Η εταιρεία NOVOPHARM δεν δέχεται επιστροφές (NOVOGEN, NOVORID…) 

� Τα προϊόντα της εταιρείας ΗΛΙΟΣ (MOLINO…)  

� Τα είδη της εταιρείας INTRAMED (SEBAMED, ARUBIX, ATACHE,….κτλ) 

� Η εταιρεία ΟΣΦΕ LOGISCOOP Α.Ε. δεν δέχεται επιστροφές σε συνεταιριστικά 

προϊόντα (REALCARE, GREENCARE, GE) (Καινούρια Οδηγία)  

8. ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ : 

 

ADERMA HOMOCRIN PURELAN 

ALMORA PLUS ISOMAR REFRESH  

AVENE LA ROCHE POSAY ROC 

BABE LACTAL  SARANTIS (LANES) 

BIOTENE LAMBERTS  
SCHOLL (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ) 
CASTALIA LAVIDERM SOLGAR 

CETAPHIL LED (ZENIAC) SOPARICE 

COLOPLAST LICATACK STERIMAR 

CONVATEC LIPOTOX SYNCHROLINE 

DETTOL (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 

MEDIMAR SYSTANE 

DUCRAY NEOSTRATA URIAGE 

DUREX NEUROAGE VEET 

EMINOX OPTIVE  VICHY 
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FISHERMAN ORAL BALANCE VITACRECIL 

FIXODENT ORAL-B VITALUX 

FROIKA PHYTOSOYA WAXSOL 

HARTMANN POWER ΤΡΙΑ ΑΕΒΕ 

HERMESETAS PIERRE FABRE 3M 

HOLLISTER   

 

9. ∆εν γίνεται δεκτό το PEPSAMAR της εταιρείας GLAXO SMITH KLINE. 

10. ∆εν γίνονται δεκτά τα φαρµακευτικά σκευάσµατα της εταιρείας Μ.Β. PHARMACO 

(FLEET ENEMA – PHOSPHATES SODA) λόγω αντικειµενικών δυσκολιών. 

11. ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ M.T.F. (MEDICHROM) 

∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  

12. ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ VEXICAM 15mg X 30 διότι έκλεισε η 

εταιρεία. 

13. ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ: 

o - VITAL PLUS   - LACTOFEMME 

o - ALOCLAIR   - LACTOFLORA 

o - DAYLONG   - MUSTELA   

o - NOVOXIDYL  - SUDOCREAM 

o - VITACRECIL   

14. ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ PRAVAFACT 40X28 ∆ΙΟΤΕ ΕΚΛΕΙΣΕ Η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (Καινούρια Οδηγία) 

15. ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΣΕ Η ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 

ΚΑΛΑΝΙ∆ΗΣ, ∆ΙΟΤΙ ΕΚΛΕΙΣΕ. (Καινούρια Οδηγία) 

16. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

- Τα είδη της εταιρίας PHARMAZAC (OMNISCAN.VISIPAQUE και 

OMNIPAQUE), ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ µέσα στο τρέχον έτος, γιατί 
επιστρέφονται στις αρχές του εκάστοτε έτους.  

- ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BAXTER (HUMAN 
ALBUMIN, KIOVIG,FLEXBUMIN)  

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ . 
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α .  Παρακαλούµε  πολύ ,  τα  ∆ελτ ί α  Αποστολής  µε  τα  επ ιστρεφόµενα  ε ίδη ,  να  ε ί να ι  

όσο  το  δυνατόν  ευανάγνωστα  και  κάθε  γραµµή να  αναφέρεται  σε  ένα  µόνο 
ε ίδος  κα ι  να  αναγράφετα ι  ολογράφως  ο  γ εν ι κός  αρ ιθµός  των ιδ ι οσκευασµάτων ,  

καθώς  επ ίσης  κα ι  τα  πλήρη στο ιχ ε ί α  του  αποστολέα  κα ι  του  παραλήπτη  (Α .Φ .Μ .  

κα ι  ∆ .Ο .Υ . ) .  

β.  Σύµφωνα  µε  το  Νέο  Φορολογ ι κό  Νοµοσχέδ ιο  σ το  ∆ελτ ίο  Αποστολής ,  πρέπε ι  να  

αναγράφετα ι  αρ ιθµός  τ ι µολογ ίου .  

γ .  Εµπορεύσιµα  Φάρµακα  κα ι  παραφάρµακα  ∆ΕΝ  επ ιστρέφοντα ι ,  παρά  µόνο  µετά  

από  α ί τηση δ ι κή  σας  κα ι  έ γκρ ιση  προς  επ ιστροφή,  του ∆ .Σ .  

 ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !  Εάν  εµπορεύσ ιµο  ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ΕΧΕ Ι  ΣΤΑΛΕΙ  ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ,  θα  γ ί ν ετα ι  αποδεκτό  τ ι ς  επόµενες  5  ηµέρες  κα ι  όχ ι  συνολ ι κά  

στο  τέλος  του  χρόνου .   

 Εάν  εµπορεύσ ιµο  ΦΑΡΜΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕ Ι  ΣΤΑΛΕ Ι  ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ θα  γ ί ν ε τα ι  αποδεκτό ,  µόνον  κατόπ ιν  συνεννοήσεως  µε  τον  

Υπεύθυνο  της  Αποθήκης ,  ώστε  να  ε ξασφαλ ισθε ί  η  σωστή δ ι ακ ί νηση (παγοκύστη ,  

άµεση τοποθέτηση στο  ψυγε ίο )  

δ.  Εµπορεύσιµα  Κυτταροστατ ι κά  φάρµακα  υψηλού κόστους  (αντ ι καρκ ι ν ικά )  κα ι  

i n t e r f e rones ,   δε ν  επ ιστρέφοντα ι  παρά  µόνο  κατόπ ιν  συνεννοήσεως  µε  τον  

Υπεύθυνο  της  Αποθήκης .  

ε .  ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ,  ΠΟΥ  
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΜΗ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ  ΕΧΟΥΝ 
ΞΕΚΟΛΛΗΘΕΙ ΟΙ  ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ,  ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ.  

στ. Κατόπιν αποφάσεως του Ε.Ο.Φ. φάρµακα τα οποία καταργούνται και δεν βλάπτουν 

την ∆ηµόσια Υγεία, µπορούν να πωλούνται µέχρι να λήξουν. (Απόφαση 1685/93 περί 

εξαντλήσεως αποθεµάτων). 


