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Ππορ όλοςρ ηοςρ θαπμακοποιούρ-μέλη ηος ΦΑ

ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΓΙΑ ΚΤΤΑΠ/ΣΕΑΠΑΑ (ΑΣΤΝΟΜΙΑ)
Με ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΓΟΔΣ/1/1/105-α /27-06-2019 απόθαζε ηεο Υπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,
(ΦΔΚ 2763/η.Β΄/03.07.2019) δεκνζηεύηεθε κεηαμύ άιιωλ, άξζξν πνπ αθνξά ηνλ ΚΥΥΑΠ (Αζηπλνκία) /
ΤΔΑΠΑΣΑ. Δηδηθόηεξα, ην άπθπο 4 πξνβιέπεη όηη ν ΚΥΥΑΠ/ΤΔΑΠΑΣΑ ζα θαιύπηεη εθηόο από ην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ θαη επιπλέον ποζοζηό 50% πος ηςσόν πποκύπηει από ηη
διαθοπά μεηαξύ ηιμήρ αναθοπάρ και αζθαλιζηικήρ αποζημίωζηρ ηος θαπμάκος.
Η επηπιένλ απνδεκίωζε ηνπ 50% ζα μεθηλήζεη ηελ 13/1/2020, θαζώο ηόηε ε ΗΓΙΚΑ ζα έρεη
πξνζαξκόζεη αλάινγα ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ώζηε ηα πνζά λα βγαίλνπλ απηόκαηα.
Πποζοσή, ηο παπαπάνω μέηπο θα ιζσύζει για όζερ ζςνηαγέρ εκηελεζηούν από

13/1/2020 και μεηά.

Ωο εθ ηνύηνπ, όζεο ζπληαγέο ΤΔΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ (Αζηπλνκία) εθηειέζηεθαλ από 13/1/2020 θαη κεηά,
ζα ππνβιεζνύλ ωο εμήο :



Οη ζπληαγέο ζα ππνβιεζνύλ θαλνληθά ζηνλ ΔΟΠΥΥ (όπωο θάλαηε κέρξη ζήκεξα).
Σην ΤΔΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ (Αζηπλνκία) ζα ππνβιεζεί γηα θάζε ζπληαγή πνπ εθηειεζηεί :
ε ζπκκεηνρή ηεο εθάζηνηε ζπληαγήο + ην 50% πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη από ηε δηαθνξά κεηαμύ ηηκήο
αλαθνξάο θαη αζθαιηζηηθήο απνδεκίωζεο ηνπ θαξκάθνπ.

Τέινο, η ςγκενηπωηική καηάζηαζη για ηιρ σειπόγπαθερ ζςνηαγέρ, έσει απλοποιηθεί και
πποζαπμοζηεί αναλόγωρ, και πλέον θα γπάθεηε μόνο ηο ζςνολικό ποζό πληπωμήρ από ηον ΚΤΤΑΠ
για κάθε εκηελεζμένη ζςνηαγή ηος ΣΕΑΠΑΑ. (δειαδή ην ζύλνιν ηεο ζπκκεηνρήο + 50% από δηαθνξά
κεηαμύ ηηκήο αλαθνξά θαη αζθαιηζηηθήο απνδεκίωζεο θαξκάθνπ). Όζοι έσοςν μησανογπάθηζη και η
ζςγκενηπωηική εκηςπώνεηαι αςηόμαηα από ηην μησανογπάθηζή ηοςρ, θα ππέπει να επικοινωνήζοςν
με ηην εηαιπεία ςποζηήπιξηρ ηηρ μησανογπάθηζήρ ηοςρ, ώζηε να πποζαπμόζοςν ανάλογα ηα
ππογπάμμαηα ηοςρ. Φεηξόγξαθν ππόδεηγκα ζπγθεληξωηηθήο θαηάζηαζεο κε ηνλ λέν ηξόπν ζα βξείηε θαη
ζην http://www.fsa.gr/ΈληππαΓηθαηνινγεηηθά .
ΠΡΟΟΥΗ: μόνο για ηον μήνα Ιανοςάπιο 2020, θα καηαθέζεηε ζηο ΣΕΑΠΑΑ ένα ηιμολόγιο αλλά
με δύο διαθοπεηικέρ ζςγκενηπωηικέρ καηαζηάζειρ:
 Μία ζςγκενηπωηική καηάζηαζη για ηο διάζηημα από 1/1/2020 έωρ και 12/1/2020, δειαδή όηη
θάλαηε κέρξη ζήκεξα, κε ηελ παιαηά ζπγθεληξωηηθή.
 Μία ζςγκενηπωηική καηάζηαζη για ηο διάζηημα από 13/1/2020 έωρ ηέλορ ηος μήνα ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηελ ζπκκεηνρή θαη ην επηπιένλ 50% (ζπγθεληξωηηθή πνπ πξνθύπηεη απηόκαηα από ηελ
κεραλνγξάθεζε ή ηελ λέα απινπνηεκέλε ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε).
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