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ΑΘΗΝΑ, 11.12.2020
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΘΕΜΑ : «Α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ »
Α) Με την νέα εφαρμογή του ΕΦΚΑ για ενιαία έκδοση Ασφαλιστικής ενημερότητας , προέκυψε πρόβλημα
καθώς σχεδόν όλα τα φαρμακεία εμφανίζονταν ως «μη ενήμεροι» ως προς τις εισφορές τους στο ΤΣΑΥ, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα, παρά μόνο «κατόπιν προσέλευσης με
ραντεβού….» .
Δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας η προσέλευση στο ΤΣΑΥ με ραντεβού
είναι σχεδόν αδύνατη. Μετά από επικοινωνία που είχε ο ΠΦΣ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τις πρώτες ημέρες του
μήνα, το πρόβλημα λύθηκε αλλά προέκυψε ξανά.
Επικοινωνήσαμε μετά από πολύ κόπο με το ΤΣΑΥ και μας ενημέρωσε για τα εξής :
Όλα τα φαρμακεία που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει ΜΟΝΟ για μία φορά να εκδώσουν την
ασφαλιστική τους ενημερότητα κατόπιν ραντεβού. Μετά θα μπορούν να την εκδώσουν κανονικά από το σύστημα του
ΕΦΚΑ (εφόσον βέβαια δεν έχουν οφειλές).
Πρακτικά όμως δεν χρειάζεται να κλείσετε πραγματικά ραντεβού με το ΤΣΑΥ. Θα πρέπει απλά να στείλετε
ένα email που να γράφετε το κείμενο που σας παραθέτουμε. Η υπηρεσία θα το λάβει, θα επεξεργαστεί το αίτημά σας
και θα σας απαντήσει αποστέλλοντας σας την ασφαλιστική ενημερότητα. Μας διαβεβαίωσαν ότι επεξεργάζονται όλα
τα αιτήματα. Για να έχετε όμως την ασφαλιστική ενημερότητα εγκαίρως έως την υποβολή των λογαριασμών σας τον
επόμενο μήνα, θα πρέπει όσοι αντιμετωπίσατε το πρόβλημα και δεν έχετε εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα να
αποστείλετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikonomiko.health.attikis@efka.gov.gr το παρακάτω μήνυμα :
«Προς ΤΣΑΥ
Είμαι ο φαρμακοποιός ………………… με νόμιμη λειτουργία φαρμακείου, στον Δήμο ……….., με ΑΜΚΑ
……………., ΑΦΜ ………………… και ΑΜ ΤΣΑΥ …………………… και αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστικής
ενημερότητας για …………………….. (εδώ γράφετε τον λόγο που θέλετε την ενημερότητα. Για την υποβολή
συνταγών, θα γράψετε «είσπραξη ποσών από το Δημόσιο»).
Υπογραφή ………………….
Ολογράφως όνομα φαρμακοποιού ……………
Κινητό τηλέφωνο ……………………»
Β) Αναφορικά με την ασφαλιστική ικανότητα που έχετε, σας ενημερώνουμε ότι αυτή ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος
τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο με την προϋπόθεση να μην έχετε οφειλές. Αν όμως έχετε υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση,
τότε η ασφαλιστική σας ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.
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