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ας ενημερώνοσμε όηι ο ΦΑ σπέγραυε νέα ζύμβαζη με ηο ηαμείο ΚΤΤΑΠ/ΣΕΑΠΑΑ (ΑΣΤΝΟΜΙΑ) , όποσ 

ζηην οσζία απλά επεκηείνεηαι η παλαιά. Επίζης ηο εν λόγφ ηαμείο ζηις 15/01/2018 θα ενηατθεί ζηην ΗΔΙΚΑ.  

 

ηα πλαίζια ηης νέας ασηής λειηοσργικόηηηας ηο ηαμείο μας έζηειλε ηο σπ’ αριθ. 176795/Η38382/29.12.2017 

έγγραθο ηοσς, με ηο οποίο μας εθιζηούζαν ηην προζοτή ζηα ακόλοσθα : 

 

 «Η λέα ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κ.Τ.Τ.Α.Π. ζα 

ελεξγνπνηεζεί ζηηο 15/01/2018. Σν ζύζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά κέρξη ηελ 31.01.2018, πξνθεηκέλνπ 

λα εμνηθεηωζνύλ νη ρξήζηεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ν θαιόο ζπληνληζκόο θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα όιωλ ηωλ 

εκπιεθόκελωλ ζηε λέα ιεηηνπξγηθόηεηα. 

 Από 01/02/2018 ην ζύζηεκα ζα πεξάζεη ζε πιήξε παξαγωγηθή ιεηηνπξγία. 

 Σν λέν ζύζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο πεξηιακβάλεη ηηο θάηωζη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, 

πνπ εμππεξεηνύλ άκεζα αζθαιηζκέλνπο θαη κέιε ηνπ Κ.Τ.Α.Α.Π.: 

o Πξνζζήθε κελύκαηνο ζηελ εθηύπωζε ζπληαγήο γηαηξνύ, όηη ν αζθαιηζκέλνο αλήθεη ζηνλ 

Κ.Τ.Τ.Α.Π. 

o Πξνζζήθε κελύκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο, όηη ν Κ.Τ.Α.Α.Π θαιύπηεη ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

o Πξνζζήθε ελεκεξωηηθνύ πεδίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγήο κε ην πιεξωηέν πνζό από ηνλ 

Κ.Τ.Τ.Α.Π. 

o Σξνπνπνίεζε εθηύπωζεο ζπληαγήο θαξκαθνπνηνύ γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κ.Τ.Τ.Α.Π.  

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. δελ επηβαρύλεηαη κε ηε δηαθορά πρωηόησποσ – γελοζήκοσ θαρκάθοσ θαζώς 
θαη όποηες άιιες πρόζζεηες επηβαρύλζεης.  

 

Η λέα δηαδηθαζία δελ δηαθέρεη ζε ηίποηα από ηελ έως ηώρα δηαδηθαζία σποβοιής 

ηηκοιογίωλ, εθθαζάρηζε θαη πιερωκή δαπαλώλ από ηο ηακείο.  
 

Οη θαξκαθνπνηνί θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ αλαγξαθή ηνπ 

νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, κεηξώνπ θαη Α.Μ.Κ.Α., ηελ έλδεημε ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο πνπ ζα 

εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο (όηη ν αζθαιηζκέλνο αλήθεη ζηνλ Κ.Τ.Τ.Α.Π./Σ.Ε.Α.Π.Α..Α.) θαζώο 

θαη ην πιεξωηέν πνζό από ηνλ Κ.Τ.Τ.Α.Π.  
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Σέινο επηζεκαίλνληαη ηα θάηωζη:  

 

Α) Βάζεη ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ, ηα παξαζηαηηθά πιεξωκήο (ηηκνιόγηα) πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, θαηαηίζεληαη ζε πξωηόηππε κνξθή, κε ζθραγίδα θαη σπογραθή θαρκαθείοσ, αλεμαξηήηωο εάλ 

ην ηηκνιόγην είλαη ζε ειεθηξνληθή ή ρεηξόγξαθε κνξθή. Γηα ηε ζπκκεηνρή αλαιωζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, 

εθδίδεηαη μερωξηζηό ζπγθεληξωηηθό ηηκνιόγην κε ην άζξνηζκα ηωλ ζπκκεηνρώλ ηνπ αλαιώζηκνπ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην θαξκαθείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα.  

Σηο ηέιος θάζε κήλα οη θαρκαθοποηοί ζα σποβάιιοσλ προς ηολ ΦΣΑ: 
 - ε θίηξηλν ζθξαγηζκέλν θάθειν ην πξωηόηππν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ζσρρακέλο είηε κε ηελ 

αλαιπηηθή ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε πνπ εθδίδεηαη από ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο (ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ) είηε από ηα αληίγξαθα ζπληαγώλ ζπλνδεπόκελα από ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε εληνιώλ. 

Αληίζηνηρα, ε ίδηα δηαδηθαζία ηζρύεη θαη γηα ην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό, κεηά ηωλ ηδίωλ παξαζηαηηθώλ, εληός 

ηοσ ηδίοσ θαθέιοσ. 
 - Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη εμωηεξηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θαξκαθείνπ, ηνλ θωδηθό πνπ έρεη ζην 

Φαξκαθεπηηθό ύιινγν, ηελ έλδεημε Κ.Τ.Τ.Α.Π./Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. θαη απαραηηήηως ηνλ αξηζκό ηηκνινγίωλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ν θάθεινο.  

 

Β) Οη θαρκαθοποηοί οη οποίοη σποζηερίδοληαη από προγράκκαηα εηαηρεηώλ (PHARMAKON, SMARWARE 

θ.ι.π.) ζα ζσλοδεύοσλ ηα ηηκοιόγηα ηοσς κε ηης αλαβαζκηζκέλες εθδόζεης ηωλ εηαηρεηώλ, οη οποίες 

περηιακβάλοσλ ηε δηαθορά πρωηοηύποσ- γελοζήκοσ θαρκάθοσ. 
 

Φαρκαθοποηοί οη οποίοη δελ σποζηερίδοληαη από προγράκκαηα εηαηρεηώλ, ζα ζσλοδεύοσλ ηα ηηκοιόγηα ηοσς 
κε ηα αληίγραθα ηωλ εθηειεζκέλωλ ζσληαγώλ θαη κε ηελ αλαισηηθή θαηάζηαζε εληοιώλ.  

 

 ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε εληνιώλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη όιεο νη ζηήιεο (Α/Α ζπληαγήο θ.α.), ζηε 

ζηήιε πνπ αλαγξάθεη αξηζκόο κεηξώνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ΑΜΚΑ (επθξηλώο θαη 

επαλάγλωζηα) θαη ζηε ζηήιε αξηζκόο εληνιήο λα ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ζπληαγήο. Σέινο, ζηηο ζηήιεο πνπ 

ζπκπιεξώλνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη δηαρωξηζκόο ηωλ θαξκάθωλ πνπ αθνξνύλ πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

10% από απηά πνπ αλήθνπλ ζην 25%.»  

 

 

 

 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ        Ο   ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΛΟΤΡΑΝΣΟ      ΗΛΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ  
 
 
 
 
 
 
 
 

     *ακολοσθεί σπόδειγμα αναλσηικής καηάζηαζης ενηολών 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


