ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210 5243186
ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr
Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου

Αξηζ.Πξση. 1453
ΑΘΗΝΑ, 24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020
«ΟΦΕΙΛΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΦΑ, ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ»
Όπσο όινη γλσξίδεηε κέρξη θαη ηνλ 6ν ηνπ 2012 ν ύιινγνο πξνπιήξσλε ζηα κέιε ηνπ ηηο ζπληαγέο ησλ Αζθαιηζηηθώλ
Σακείσλ από ηα απνζεκαηηθά ηνπ.
Όηαλ ηα Αζθαιηζηηθά ηακεία εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ν ΔΟΠΤΤ απνδέρηεθε ηηο νθεηιέο ησλ ηακείσλ σο θαζνιηθόο
δηάδνρνο, θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ ΔΟΠΤΤ πιένλ πξνο ηνλ ΦΑ.
Ο ύιινγνο ηνλ Γεθέκβξην 2017, πξνρώξεζε ζε ινγηζηηθέο εγγξαθέο (αξλεηηθέο) νη νπνίεο αποησπώλοληαη ζηα
αλαιπηηθά θαζνιηθά ηα νπνία έρνπλ ήδε ιάβεη ηα θαξκαθεία.
Οη εγγξαθέο ασηές ήηαλ νπζηαζηηθά αξλεηηθέο (δειαδή νθεηιέο ησλ κειώλ πξνο ηνλ ΦΑ) ζηηο ινγηζηηθέο θαξηέιεο ησλ
κειώλ θαη αθνξνύζαλ :
 Πξνπιεξσκέο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ηνπ ΦΑ πξνο ηα κέιε ηνπ, νη νπνίεο απνηππώζεθαλ αλαιπηηθά ζην αλαιπηηθό
θαζνιηθό θάζε θαξκαθείνπ
 Απνξξίςεηο ζπληαγώλ/ινγαξηαζκώλ από ηα ηακεία θαη απηό αθνξνύζε θπξίσο ην αζθαιηζηηθό ηακείν ΣΜΔΓΔ θαη ΣΔΒΔ
πνπ πξνέβεζαλ ζε πνιιέο πεξηθνπέο γηα δηαθόξνπο ιόγνπο.
Ως εθ ηούηοσ, ΌΛΑ ηα θαρκαθεία, έιαβαλ ηολ Δεθέκβρηο 2017 αλαισηηθό θαζοιηθό ποσ απεηθόληδε όιες ηης
προπιερωκές ποσ είταλ ιάβεη θαη ηωλ ποζώλ ποσ όθεηιαληόηε ζηολ ύιιογο.
Η πξώηε πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ από ηνλ ΔΟΠΤΤ έγηλε Γεθέκβξην 2017 (από ην 2012 πνπ είραλ γίλεη νη
πξνπιεξσκέο ηνπ ΦΑ πξνο ηα κέιε ηνπ), ε δεύηεξε Μάξηην 2018 θαη ε Σξίηε Ινύλην ηνπ 2018.
Δθθξεκεί άιιε κία, γηα ηελ νπνία έρνπλ γίλεη νη δηαδηθαζίεο αιιά ν ΔΟΠΤΤ αθόκε δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή.
Με ηελ πξώηε πιεξσκή ησλ ιεμηπξνζέζκσλ από ηνλ ΔΟΠΤΤ αιιά θαη όιεο απηέο πνπ αθνινύζεζαλ, άξρηζαλ λα
ζπκςεθίδνληαη νη νθεηιέο ησλ θαξκαθείσλ πξνο ηνλ ΦΑ. Κάπνηα όκσο θαξκαθεία είραλ νθεηιέο κεγαιύηεξεο από ην πνζό
ησλ ιεμηπξνζέζκσλ πνπ θαηέζεζε ν ΔΟΠΤΤ (θπξίσο ιόγσ πεξηθνπώλ ΣΜΔΓΔ θαη ΣΔΒΔ), θαη ηειηθά δελ έιαβαλ θάπνην
πνζό από ηνλ ΔΟΠΤΤ παξακέλνληαο ρξεσζηηθνί.
Απηά ηα θαξκαθεία θαινύληαη ζήκεξα λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο απέλαληη ζην ζύιινγν, ώζηε ηα ρξήκαηα λα
επηζηξαθνύλ ζηα απνζεκαηηθά.
Οη επηινγέο πνπ έρνπλ είλαη ή εθάπαμ θαηαβνιή, ή κε γξαπηή εληνιή παξαθξάηεζεο ηνπ πνζνύ από ηα Αζθαιηζηηθά
ηακεία πνπ πξόθεηηαη λα πιεξσζεί ζην κέιινλ ή ξπζκίδνληαο ην ρξένο κε θιίκαηα πνπ ελέθξηλε ην Γ.. θαη ζα ζαο ελεκεξώζεη
ην ινγηζηήξην αλ απνθαζίζεηε λα ην εμνθιήζεηε κε ξύζκηζε.
Η εθάπαμ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ γίλεηαη κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πιιόγνπ ζηελ
ηξάπεδα Πεηξαηώο :
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Όπνηνο έρεη ιάβεη επηζηνιή γηα θάπνηα νθεηιή, ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη από ηνλ ύιινγν κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ή
εμνπζηνδόηεζε (αλ απνζηείιεη θάπνηνλ άιινλ), ώζηε λα πάξεη ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά γηα λα ηα κειεηήζεη θαη λα ιάβεη γλώζε
από πνύ πξνέξρνληαη νη νθεηιέο.
Σα θαξκαθεία πνπ έρνπλ πάξεη θαη κειεηήζεη ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά, έρνπλ δεη ηηο νθεηιέο, αιιά παξόια απηά έρνπλ
απνξίεο, ζα κπνξνύλ λα θιείλνπλ θάπνην ξαληεβνύ κε ην ινγηζηήξην από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα.
Φαρκαθεία ποσ δελ έτοσλ παραιάβεη ηο αλαισηηθό θαζοιηθό ηοσς από ηολ ύιιογο, δελ ζα κπορούλ λα θιείζοσλ
ραληεβού κε ηο ιογηζηήρηο, θαζώς είλαη απαραίηεηε ε κειέηε ηοσ αλαισηηθού θαζοιηθού πρίλ από οποηαδήποηε
ζσδήηεζε κε ηο ιογηζηήρηο.
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