
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ                                                             

Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                          

Δ/νση: Σφακίων  32 -  Τ.Κ. 73134                                                                               

Τηλ.2821 0 44109 – Email : fshania@fskriti.gr 

 

Χανιά  1/2/2023                                                                         

Αρ. Πρωτ. 42 

 

Από 1η Φεβρουαρίου 2023, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων έχοντας 

συμβληθεί με το Κ.Υ.Υ.Α.Π. / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Ταμείο Πρόνοιας 

Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, θα δέχεται και θα εκτελεί τις 

συνταγές των ασφαλισμένων του ταμείου, το οποίο ανήκει στον ΕΟΠΥΥ 

και εκτελούμε ήδη τις συνταγές του, τηρώντας τους όρους της σύμβασης 

προς εξυπηρέτηση των μελών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όπως έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί για μια σειρά από μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα. 

Με αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις με τις οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί 

τα προγράμματα εκτέλεσης συνταγών φαρμακείου τα οποία 

χρησιμοποιούμε (ΙΛΥΔΑ-Dioscourides, CSA-Farmakon, Euromedika, 

έχει προχωρήσει ήδη η ΗΔΙΚΑ, ειδικά για τα φαρμακεία του συλλόγου 

μας, από 1η/2ου  και μετά, οι συνταγές ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους 

του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.-ΕΟΠΥΥ θα εκτυπώνονται με διαφοροποιημένο, μόνο το 

ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου, το οποίο πλέον θα καλύπτει το 

ταμείο τους. Το αιτούμενο ποσό της συνταγής από τον ΕΟΠΥΥ, 

παραμένει το ίδιο. 

Θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε τα κάτωθι: 

 Με ευθύνη των προγραμμάτων φαρμακείου, έχουν συμπεριληφθεί 

μηνύματα τα οποία εμφανίζονται και ενημερώνουν το φαρμακοποιό 

κατά την εκτέλεση της συνταγής όταν το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσό 

συμμετοχής του ασφαλισμένου. 

 Οι Ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.-ΕΟΠΥΥ,  δεν καταβάλλουν στο 

φαρμακείο τα ποσά της συμμετοχής του ασφαλισμένου και το 50% 

της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου-πρωτότυπου 

φαρμάκου, την  οποία θα αποζημιώνει ο κλάδος υγείας ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 
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(Ταμείο πρώην Αστυνομίας Πόλεων), απευθείας στους 

φαρμακοποιούς μέσω του διανεμητικού τους λογαριασμού. 

 Το αιτούμενο ποσό, όσον αφορά το ταμείο ΕΟΠΥΥ δεν αλλάζει, άρα τα 

τιμολόγια που εκδίδουμε προς ΕΟΠΥΥ δεν διαφοροποιούνται. 

 Οι συνταγές συνεχίζουν να υποβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ στις υποβολές 

στις οποίες ανήκουν (φάρμακα, εμβόλια) και στους ίδιους πλαστικούς 

φακέλους ΕΟΠΥΥ.  

 Στο τέλος κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί, θα εκδίδουν ένα 

συγκεντρωτικό τιμολόγιο και μια συγκεντρωτική κατάσταση αυτόματα 

από το πρόγραμμα, για όλες τις εκτελέσεις συνταγών που τυχόν έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα,  χωρίς να συνοδεύονται 

τα έγγραφα από πακέτα ή φωτοτυπίες των συνταγών. 

 Η πληρωμή των τιμολογίων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. θα γίνεται από τον 

ΔΙΛΟΦΑΡ, παράλληλα χρονικά με την πληρωμή το 5% του μηνός 

αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν, σε ξεχωριστό κωδικό πληρωμής 

από τις εκκαθαρίσεις της ΚΜΕΣ για τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έδωσε θετική απάντηση στο 

σχετικό αίτημα του τοπικού Συμβουλίου εργαζομένων στα σώματα 

ασφαλείας για σύναψη συμπληρωματικής του ΕΟΠΥΥ σύμβασης με το 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., συνεκτιμώντας την εξυπηρέτηση των εργαζομένων που 

αριθμούν αρκετές εκατοντάδες στην πόλη των Χανίων, 

συμπεριλαμβάνοντας και τα μέλη των οικογενειών τους, τους 

συνταξιούχους και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στις 

Aστυνομικές Διευθύνσεις.  Επίσης έλαβε υπόψη του, την σοβαρότητα, 

την αξιοπιστία  και τη συνέπεια των πληρωμών του ταμείου ανά την 

Ελλάδα καθώς και την ενιαία ανταπόκριση την οποία θα πρέπει να 

έχουμε ως Σύλλογος, όσο αφορά την εκτέλεση των συνταγών ΕΟΠΥΥ.  

 

  Ο  Πρόεδρος     Η  Γραμματέας 
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