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Αθήνα 22.03.2020 

  

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

  

Θέμα: « Σημαντικές Ενημερώσεις για την Άϋλη Συνταγή, Συντελεστή ΦΠΑ για
συγκεκριμένα προϊόντα και μέγιστη ποσότητα διάθεσης         προϊόντων»

  

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

    
    1. Με την  έκδοση της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) αριθ.68/20-3-2020
ρυθμίζονται σημαντικά θέματα που αφορούν την διαδικασία της Συνταγογράφησης και πιο
συγκεκριμένα  η διαδικασία για την εφαρμογή της   Άυλης Συνταγής (σύμφωνα με το

Άρθρο  36Ο: Ά
υλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
), η οποία ξεκινάει από την 
Δευτέρα 23/03/2020.
 

  

Επισυνάπτουμε αναλυτικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το ΑΡΘΡΟ 36  και τις
σχετικές  ΟΔΗ
ΓΙΕΣ 
που έχουν εκδοθεί από την ΗΔΙΚΑ.

    
    1. Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την έκδοση και αποστολή βεβαιώσεων προς τα
μέλη του Συλλόγου σας.   
    2. Σε συνέχεια των ενημερώσεων που στάλθηκαν χθες , σας υπενθυμίζουμε πως από την
έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει συντελεστής  Φ.Π.Α 6%,σύμ
φωνα με το Άρθρο 1, για τα κάτωθι αγαθά  :
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    -  Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την
αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση)   
    -  Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή  
    -  Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά
παρασκευάσματα   
    -  Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη , η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή αντισηπτικών   
    -  Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο
95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση   

  

Σας επισημαίνουμε εκ νέου πως η μέγιστη ποσότητα που δύναται να διατίθενται
στους καταναλωτές  για τα 
ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:

  

Α) Προϊόντα απολύμανσης.

  

Β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.

  

Γ) Αντισηπτικά προϊόντα

  

Είναι τα τρία ( 3) τεμάχια ανά πελάτη.

  

Με εκτίμηση,

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΔΙΚΑ

  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΣ
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https://pfs.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΑΡΘΡΟ-36.pdf
https://pfs.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΗΔΙΚΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf
https://pfs.gr/wp-content/uploads/2020/03/Επιστολή-προς-ΦΣ-για-χορήγηση-στα-μέλη-τους-βεβαίωση-μέλους.pdf

