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ΑΘΗΝΑ 16-12-2021

ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2022
Υπογράφηκε από τον Π.Φ.Σ. συλλογική σύμβαση με την τράπεζα Ελλάδος, η οποία ισχύει από 1/1/2022.
Το κείμενο της σύμβασης, αλλά και διευκρινιστικό έγγραφο του ΠΦΣ και της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχουν
ανηρτημένα και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.fsa.gr).
Όπως θα διαβάσετε, όλοι όσοι θέλουν να εκτελούν συνταγές θα πρέπει να το δηλώσουν στο Σύλλογο έως το
αργότερο 31/12/2021. Η δήλωση θα γίνει μέσα από τη πλατφόρμα του ΦΣΑ. Μετά την 31η/12/2021 δεν θα
μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να εκτελείτε συνταγές Τράπεζας Ελλάδος.
Επισημαίνουμε ότι εάν επιλέξετε να εκτελείτε συνταγές της τράπεζας Ελλάδος, η πρώτη φορά που θα
υποβάλλετε συνταγές μέσω του Συλλόγου θα είναι αρχές Φεβρουαρίου (συνταγές Ιανουαρίου 2022). Οι
συνταγές της τράπεζας Ελλάδος θα υποβάλλονται όπως και τα υπόλοιπα ταμεία του Συλλόγου (π.χ. ΤΥΠΕΤ),
δηλαδή σε ξεχωριστό φάκελο τα κανονικά φάρμακα και ξεχωριστό φάκελο τα ΦΥΚ.
Στο έντυπο υποβολής του ΦΣΑ , τα κανονικά φάρμακα της Τράπεζας Ελλάδος τα καταχωρείτε στο
νούμερο 16 , και τα ΦΥΚ στο νούμερο 17. Από Ιανουάριο θα δείτε μέσα στη πλατφόρμα του ΦΣΑ, ότι
θα έχουν ανοίξει αυτά τα νούμερα στο έντυπο υποβολής ώστε να γίνει η καταχώριση των συνταγών σας.
Οδηγίες για το πώς θα δηλώσετε μέσα από τη πλατφόρμα του ΦΣΑ την πρόθεσή σας ότι θέλετε να εκτελείτε
συνταγές της Τράπεζας της Ελλάδος :




Εισέρχεστε στη πλατφόρμα του ΦΣΑ με τους κωδικούς σας, και επιλέγετε «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»
πάνω στη μαύρη γραμμή.
Ανοίγει πεδίο, όπου φαίνεται η επιλογή «ΝΑΙ, θέλω να εκτελώ»
Πατάτε «επιβεβαίωση»
Προτείνουμε σε όλα τα φαρμακεία που ανήκουν στον ΦΣΑ να πατήσουν επιβεβαίωση, ώστε αν
κάποια στιγμή θελήσουν να εκτελούν συνταγές της τράπεζας Ελλάδος, να μην χρειάζεται να προβούν
τότε σε κάποια διαδικασία.

Διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση, αλλά και τα διευκρινιστικά έγγραφα ώστε σε περίπτωση που
επιλέξετε να εκτελείτε συνταγές της τράπεζας Ελλάδος, να εκτελείτε τις συνταγές σύμφωνα με τα όσα
ορίζει η Σύμβαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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