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Η μηνιαία πρόσθετη εισφορά για την 
κατηγορία των μονοσυνταξιούχων είναι 
83,70€ από 1/1 έως 31/12/2006 και κα-
ταβάλλεται επίσης ανά εξάμηνο, όπως και 
οι λοιπές εισφορές.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει 
τις εισφορές του πρώτου εξαμήνου 2006 
και προηγούμενων ετών πριν την ανακοί-
νωση του ασφαλίστρου του 2006 (δηλ. 
με το ασφάλιστρο του 2005) θα κατα-

βάλουν τις διαφορές χωρίς επιβαρύνσεις 
έως 31/12/2006.

Οι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρ-
μακείο και εκτελούν συνταγές ΙΚΑ θα κα-
ταβάλουν για το Α’ εξάμηνο του 2006 
μόνο την εισφορά μονοσυνταξιούχου 
(εφόσον έχουν υπαχθεί στην κατηγορία 
αυτή) και τις ασφαλιστικές εισφορές εάν 
το ΙΚΑ δεν τις έχει παρακρατήσει από τις 
συνταγές, προσκομίζοντας στο Ταμείο ή 

στα κατά τόπους Τμήματα και Αντιπροσω-
πείες τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώ-
ματα των αντίστοιχων μηνών.

Ασφαλιστικές κατηγορίες
Όσοι εκ των ασφαλισμένων ανήκουν 

στην κατηγορία των ασφαλιζομένων από 
1/1/93 (ΝΑ) μπορούν να επιλέξουν ανώ-
τερη, της πρώτης, ασφαλιστική κατηγο-
ρία, καταβάλλοντας τις αναλογούσες ει-

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών 
προς το ΤΣΑΥ  

Μηνιαιες ειςφορες ελευθερως αςκουντων το επαγγελΜα υγειονοΜικων

κατηγορία  εισφορές

Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 (Π.Α.) Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Περίθαλψης ΣΥ Κλάδος Πρόνοιας
	 ευρώ	 ευρώ	 ευρώ	 ευρώ

    Άνω πενταετίας 167,50 40,90 2,00 2,93
    Κάτω πενταετίας 100,50 40,90 2,00 2,93

Ασφαλιζόμενοι από1/1/93 (Ν.Α.) 
1η Ασφαλιστική Κατηγορία
    Άνω πενταετίας 126,90 40,90 2,00 25,40
    Κάτω πενταετίας 76,20 40,90 2,00 25,40
2η Ασφαλιστική Κατηγορία 156,10 50,30 2,00 31,20

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 2676/99, 
οι εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονο-
μικών Κλάδων Σύνταξης και Περίθαλψης καταβάλλονται: 
•  Εισφορές Α’ εξαμήνου έως 30/6 τρέχοντος έτους 
•  Εισφορές Β’ εξαμήνου έως 31/12 τρέχοντος έτους.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, οι εισφορές επιβαρύ-
νονται με αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη σύμφωνα με το 
αρθ. 9 του Ν. 3232/2004, ενώ οι εισφορές Κλάδου Πρόνοιας 
είναι δυνατόν να καταβάλλονται μέχρι τέλους του έτους.
Οι εισφορές για το έτος 2006 διαμορφώνονται ως εξής:

Ενημέρωση από τον ΠΙΣ

ςυνολα ειςφορων α’ εξαΜηνου ετους 2006

      κατηγορία   εισφορές

Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 (Π.Α.) Χωρίς εισφορά μονοσυνταξιούχων Με εισφορά μονοσυνταξιούχων
	 ευρώ	 ευρώ
    Άνω πενταετίας 1279,98 1782,18
    Κάτω πενταετίας 877,98 1380,18

Ασφαλιζόμενοι από 1/1/93 (Ν.Α.)  
1η Ασφαλιστική Κατηγορία
    Άνω πενταετίας 1171,20 1673,40
    Κάτω πενταετίας 867,00 1369,20
2η Ασφαλιστική Κατηγορία 1437,60 1939,80
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από 1/1/2006 έως 31/12/2006
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σφορές, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση 
στο ΤΣΑΥ. Η ένταξή τους σε ανώτερη, της 
πρώτης, κατηγορία θα γίνει από την 1/1 
του επόμενου έτους, από το έτος υπο-
βολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυ-
τή και αν κάποιος ασφαλισμένος δεν έχει 
συμπληρώσει πενταετία στην ασφάλιση 
του ΤΣΑΥ, δεν ισχύει το μειωμένο ασφά-
λιστρο (πληροφορίες: Τμήμα Μητρώου 
τηλ. 210 8832650 και Τμήμα Εσόδων 
τηλ. 210 8229328).

Γενικές πληροφορίες
1. Ο ασφαλισμένος οφείλει όταν προ-

σέρχεται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΣΑΥ 
να προσκομίζει το ασφαλιστικό του βιβλι-
άριο. Ομοίως οφείλει να ενημερώνει το 
Ταμείο, εντός έτους, με σχετικές βεβαιώ-
σεις για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασι-
ακής του σχέσης (αρ. 29 Ν.Δ. 3348/55). 
Επίσης θα πρέπει να δηλώνει αν είναι ή 

αν υπήρξε μέτοχος ή εταίρος σε συγκε-
κριμένη εταιρεία και το αντίστοιχο χρονι-
κό διάστημα.

2. α) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
348/11.6.2002 του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ, για 
ελεύθερους επαγγελματίες δεν διακόπτε-
ται ο ασφαλιστικός δεσμός με το Ταμείο 
και κατά συνέπεια συνεχίζεται η ασφάλι-
σή τους ακόμη και αν δεν έχουν εκδώ-
σει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μέχρι 
ένα έτος. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν 
στραφεί σε άλλο επάγγελμα και να μην 
έχει γίνει διακοπή επαγγέλματος από την 
αρμόδια ΔΟΥ.

β) Για τους έμμισθους υγειονομικούς, ο 
χρόνος ανεργίας μέχρι δύο (2) μήνες θεω-
ρείται χρόνος συντάξιμος και καταβάλλο-
νται οι εισφορές του ελευθέρως ασκούντος 
το επάγγελμα. Πέραν του διμήνου γίνεται 
διακοπή της ασφάλισης και ο χρόνος αυ-
τός δεν θεωρείται συντάξιμος.

3. Για τις γυναίκες υγειονομικούς που κα-
τέχουν έμμισθη θέση ο αμισθί χρόνος άδει-
ας κυήσεως και λοχείας, θεωρείται χρόνος 
συντάξιμος στο ΤΣΑΥ και καταβάλλεται από 
τις ίδιες η αντίστοιχη εισφορά του ελευθέ-
ρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομι-
κού, σύμφωνα με την αριθμ. 101/7.2.95 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΤΣΑΥ, εφόσον προσκομίσουν σχετική βε-
βαίωση του εργοδότη, η οποία θα αναφέ-
ρει το ακριβές αυτό χρονικό διάστημα.

4. Κατηγορία μονοσυνταξιούχων. Οι 
ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν 
μόνο από το ΤΣΑΥ μπορούν, εφόσον επι-
θυμούν, να ενταχθούν στην κατηγορία των 
μονοσυνταξιούχων υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση. Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας 
αυτής καταβάλλουν επιπλέον ασφάλιστρο 
ισόποσο με το 50% του εκάστοτε ασφάλι-
στρου κλάδου σύνταξης του ασφαλισμέ-
νου μέχρι 31/12/92 (Π.Α.) άνω της διετί-
ας και λαμβάνουν σύνταξη αυξημένη κατά 
50%, με τις προϋποθέσεις ότι:

α) θα καταβάλλουν εισφορά μονοσυντα-
ξιούχου με τις ανάλογες διαχρονικές ανα-
προσαρμογές και πρόσθετα τέλη αναδρο-
μικά από 1/1/80 μέχρι και την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης όσοι έχουν ασφα-
λισθεί πριν από το 1980 ή από την ημε-
ρομηνία έναρξης των υποχρεώσεων τους 
όσοι έχουν ασφαλισθεί μετά την 1/1/1980. 
Ευνόητο είναι ότι θα συνεχίσουν να κατα-
βάλλουν την εισφορά αυτή μέχρι τη δια-
κοπή της ασφαλίσεώς τους.

β) από την υποβολή της αίτησης θα πα-
ραμείνουν στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ τόσο 
χρόνο όσος απαιτείται από τις διατάξεις του 
Ν. 1976/91. Για αιτήσεις που θα υποβλη-
θούν το 2005 ο χρόνος παραμονής είναι 
τα έντεκα (11) χρόνια.

5. Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης. Οι 
ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν 
ως συντάξιμο: 
α) Το χρόνο που υπηρέτησαν στο στρα-
τό.

Τις	εισφορές	των	ανωτέρω	κατηγοριών	οφείλουν	να	παρακρατούν	και	να	αποδίδουν	
στο	ΤΣΑΥ	οι	εργοδότες	που	τους	απασχολούν	μαζί	με	τις	αντίστοιχες	εργοδοτικές	ει-
σφορές	που	έχουν	ως	εξής:

Μηνιαιες ειςφορες υγειονοΜικων που εργαζονται 
Με ςχεςη εξαρτηΜενης εργαςιας

α. ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992

κλάδοι  εισφορές ασφαλισμένων μηνιαίως
1. Σύνταξης  
    Άνω πενταετίας ευρώ 167,50 από 1/1/2006
    Κάτω πενταετίας » 100,50 από 1/1/2006
2. Πρόνοιας ευρώ 2,93
3. Ασθένειας ποσοστό  5% επί των ακαθαρίστων αποδοχών ή 

2,15% εφόσον απαγορεύεται από το Νόμο 
η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος και 

   ευρώ  2,00 μηνιαίως υπέρ Στέγης Υγειονομικών

Β. ασφαλιζόμενοι από 1/1/1993

ν.α. κλάδοι εισφορές ασφαλισμένων μηνιαίως
1. Σύνταξης  
    Άνω πενταετίας ποσοστό 6,67% επί των πάσης φύσεως αμοιβών
    Κάτω πενταετίας » 4% επί των πάσης φύσεως αμοιβών
2. Ασθένειας ποσοστό 2,55% επί των πάσης φύσεως αμοιβών και
 ευρώ  2,00 μηνιαίως υπέρ Στέγης Υγειονομικών
3. Πρόνοιας ποσοστό 4% επί των πάσης φύσεως αμοιβών

κλάδοι  εισφορές ασφαλισμένων μηνιαίως
1. Σύνταξης  13,33% επί των πάσης φύσεως 
  αποδοχών και αμοιβών
2. Κλάδου Περίθαλψης για τους Π.Α. 4,30% επί των πάσης φύσεως αποδοχών
3. Κλάδου Περίθαλψης για τους Ν.Α. 5,10% επί των πάσης φύσεως αμοιβών

Παρακαλούνται	οι	ασφαλισμένοι	
που	θα	προσέλθουν	στην	Κεντρι-
κή	Υπηρεσία	του	ΤΣΑΥ	(Αχαρνών	
27),	για	διευκόλυνση	των	συναλ-
λαγών	 τους,	 εφόσον	 διαθέτουν	
μπλοκ	επιταγών	οιασδήποτε	Τρά-
πεζας,	να	εκδίδουν	επιταγή	τους	
εις	διαταγήν	ΤΣΑΥ.



ΤΑ ΝΕΑ           ΤΟΥ ΠΙΣ

14   IATPIKO BHMA •  ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

β) Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών. 
γ) Γονική άδεια άνευ αποδοχών.

6. Οι συνταξιούχοι υγειονομικοί των άλ-
λων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας 
Ασφάλισης, οι οποίοι εξακολουθούν ν’ 
ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του υγειο-
νομικού, οφείλουν να καταβάλλουν τις ει-
σφορές του ελεύθερου επαγγελματία στο 
ΤΣΑΥ (Κλάδου Σύνταξης, Πρόνοιας, Στέ-
γης Υγειονομικών και εισφορές Κλάδου 
Περίθαλψης στην περίπτωση που έχουν 
επιλέξει την Περίθαλψη του ΤΣΑΥ). Επι-
σημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους ανω-
τέρω υγειονομικούς εργάζονται παράλλη-
λα στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το 
Ν. 1256/82 πρέπει να το δηλώνουν στο 
ΤΣΑΥ, διότι εκτός από τις εισφορές του ελευ-
θέρου επαγγελματία πρέπει να αποδίδο-
νται στο ΤΣΑΥ κρατήσεις και εργοδοτικές 
εισφορές από τον εργοδότη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2320/95 περί παράλ-
ληλης λήψης μισθού και σύνταξης.

7. Ασφαλιστική Ενημερότητα θα χορη-
γεί το Ταμείο εφόσον οι ασφαλισμένοι τη 
ζητούν κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 
και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου του προηγούμενου έτους ή εφόσον 
τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμή-
νου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 30 
Ιουνίου τρέχοντος έτους.

Η ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει για 
ένα έτος από την έκδοσή της.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε 
να καταβάλετε τις ασφαλιστικές εισφορές 
σας μέσω των κατωτέρω Τραπεζών, κα-
ταθέτοντας μετρητά ή επιταγή στους αντί-
στοιχους λογαριασμούς:
1.  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 

Νο. Λογ. 546162-65
2. ΑSPIS ΒΑΝΚ: 

Νο. Λογ. 101-05-0006899
3. ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ: 

Νο. Λογ. 358-00-2002001947
4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

Νο. Λογ. 14298/0068
Ειδικά μέσω της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ μπορείτε 

να καταβάλετε τις εισφορές σας και με την 
κάρτα American Express του Υγειονομικού, 
με την αποστολή μέσω fax στον αριθμό 
210 3263437, στην αρμόδια υπηρεσία της 
American Express, του αριθμού της κάρ-
τας και του ειδικού εντύπου της εντολής 
πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, 
το οποίο έντυπο εξάλλου πρέπει να συ-
μπληρώνουν με δική τους ευθύνη για την 
εξυπηρέτησή τους όσοι υγειονομικοί κατα-

βάλλουν τις εισφορές με μετρητά ή επιτα-
γές και στις τέσσερις (4) Τράπεζες.

Επισημαίνεται επίσης ότι, οι εισφορές Β’ 
εξαμήνου 2006 πρέπει να καταβληθούν 
μέχρι 31/12/2006 και στην περίπτωση που 
πληρώνετε μέσω Τράπεζας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο του εντύπου 
της εντολής πληρωμής που επισυνάπτεται 
συμπληρώνοντάς το κατά την πληρωμή 
των εισφορών του Β’ εξαμήνου.

Πληροφορίες Μητρώου
Σύμφωνα με το αρθ. 18 παρ. 4 του Ν. 

3232/04 (ΦΕΚ 48 τ. 12/2/04) οι υγειονο-
μικοί που είναι εταίροι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, μονο-
πρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
και μέλη Δ.Σ. ΑΕ με αντικείμενο ιατρικές, 
οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές 
και χημικές εργασίες καθώς και οι υγειο-
νομικοί που είναι μέτοχοι ή εταίροι εται-
ρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας του Προεδρικού Δια-
τάγματος 84/01, εφόσον προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο νομικό πρόσωπο της 
εταιρίας χωρίς αμοιβή, ασφαλίζονται στο 
ΤΣΑΥ και καταβάλλουν εισφορές ελεύ-
θερου επαγγελματία. Κατά τον ίδιο τρό-
πο ασφαλίζονται οι απασχολούμενοι σε 
ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημί-
ων, Νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων, οι 
συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές 
είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς αμοιβή, όσοι 
κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδει-
ας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή, 
οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχει-
ρήσεων ή οργανισμών, εφόσον η σχέση 
της δεν είναι εξηρτημένη, όσοι έχουν επι-
χειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή 
παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγει-
ονομικό επάγγελμα και οι απασχολούμε-
νοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή 
εκτός της Ελλάδος άνευ αμοιβής. Οι υγει-
ονομικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ανωτέρω νόμου και δεν έχουν ασφαλι-
σθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του Νό-
μου (12/2/2004) μπορούν να ζητήσουν 
την αναδρομική ασφάλισή τους με αίτησή 
τους μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρ-
ξη ισχύος του νόμου αυτού, καταβάλλο-
ντας τις εισφορές του ελευθέρως ασκού-
ντος το επάγγελμα υγειονομικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο άρθρο. 5 
παρ. 4 παρατείνεται επ’ αόριστον η προ-
θεσμία υποβολής αίτησης για αναγνώριση 
χρόνου εργασίας στο εξωτερικό των πο-
λιτικών προσφύγων που υπάγονται στον 
Νόμο 1539/85. Επίσης παρέχεται η δυνα-

τότητα συνέχισης προαιρετικά της ασφάλι-
σης στο ΤΣΑΥ των εμμίσθων ασφαλισμέ-
νων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή 
ΔΕΚΟ, ανεξαρτήτως πραγματοποιηθέντος 
χρόνου ασφάλισης σ’ αυτό μετά τη συντα-
ξιοδότηση τους από τους ανωτέρω φορείς 
(Δημόσιο κ.λπ.) και μέχρι τη συμπλήρωση 
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΑΥ.

Σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΤΣΑΥ οι ασφαλι-
σμένοι μας μπορούν να αναγνωρίσουν 
χρόνο ανεργίας μέχρι ένα έτος (1) υπο-
βάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλο-
ντας τις εισφορές του ελευθέρως ασκού-
ντος το επάγγελμα.

Πληροφορίες συντάξεων
1) Η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει από 

την 1η του επομένου της υποβολής της αί-
τησης μήνα για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
υποβάλλεται εντός του μήνα που γίνεται η 
διακοπή του επαγγέλματος (λύση υπαλ-
ληλικής σχέσης για τους έμμισθους δια-
κοπή επαγγέλματος στην εφορία για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες).

2) Να φυλάσσονται τα βιβλία εσόδων-
εξόδων από το 1979 και μετά γιατί είναι 
απαραίτητα μεταξύ των άλλων δικαιολο-
γητικών για τη χορήγηση σύνταξης.

Πληροφορίες περίθαλψης
Οι υγειονομικοί που είναι παλαιοί ασφα-

λισμένοι και εργάζονται στο Δημόσιο και 
έχουν δικαίωμα επιλογής περίθαλψης, 
πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίω-
ση της υπηρεσίας τους.

Οι υγειονομικοί που εργάζονται στα ΠΙΚ-
ΠΑ τα οποία κατηργήθησαν και υπήχθησαν 
στα ΠΕΣΥ πρέπει να προσκομίζουν σχετική 
βεβαίωση από τα ΠΕΣΥ που θα αναφέρει 
αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία με τη μετα-
κίνηση του υγειονομικού καθώς και βεβαί-
ωση επιλογής περίθαλψης.Τα βιβλιάρια 
ασθενείας αντικαθίστανται μόνο εφόσον 
συμπληρωθούν όλες οι εντολές.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με αφορ-
μή την έλλειψη προσωπικού και μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρόσληψης του νέου 
προσωπικού, το ΤΣΑΥ δεν θα δέχεται το 
κοινό εκάστη Τετάρτη από 8.00 -11.00, 
προσωρινά, ώστε να δοθεί η ανάλο-
γη προτεραιότητα στη διεκπεραίωση εκ-
κρεμών υποθέσεων. Το μέτρο αυτό δεν 
θα ισχύει κατά τους μήνες Ιούνιο και Δε-
κέμβριο.
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Σας γνωρίζουμε ότι με το Π.Δ. 191/20-9-2005 που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/27-9-2005, τεύχος Α’, κα-
θορίζονται ενιαία οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, 
συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι 
των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση, θεώ-
ρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και 
βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση μη τήρησής τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω 
Προεδρικού Διατάγματος:
Α.  Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστι-

κών οργανισμών καθώς και τα μέλη της οικογενείας 
τους υποχρεούνται:

1.  Να χρησιμοποιούν αυστηρά προσωπικά το θεωρημέ-
νο από τον ασφαλιστικό τους φορέα βιβλιάριο υγείας 
και συνταγολόγιο, φροντίζοντας να το διατηρούν σε 
άριστη κατάσταση, ως δημόσιο έγγραφο.

2.  Να προσκομίζουν το συνταγολόγιό τους στους για-
τρούς που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλ-
ψης στους ασφαλισμένους του κάθε φορέα. Το συ-
νταγολόγιο συνοδεύεται απαραίτητα από το βιβλιάριο 
υγείας του ασφαλισμένου.

3.  Να προσκομίζουν για θεώρηση στο αρμόδιο όργα-
νο του φορέα κάθε συνταγή για την οποία, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται θεώρηση, 
εντός 5 ημερών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έκ-
δοσης της συνταγής.

4.  Να προσκομίζουν τη συνταγή εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της σε συμβε-
βλημένο με το φορέα τους φαρμακείο για την εκτέ-
λεσή της.

5.  Να προσυπογράφουν στη θέση «παραλήπτης» του 
συνταγολογίου, υπέχοντας ευθύνη για την παραλα-
βή των φαρμάκων που αναγράφονται στη σχετική συ-
νταγή, χωρίς να επιτρέπεται αντικατάστασή τους, και 
για την παραλαβή της αντίστοιχης απόδειξης  για την 
καταβολή του ποσού συμμετοχής.

6.  Να μην αφήνουν για κανένα λόγο το συνταγολό-

γιό τους ή το βιβλιάριο υγείας τους στον ιατρό ή το 
φαρμακοποιό.

7.  Να δηλώνουν αμέσως την απώλεια ή κλοπή του συ-
νταγολογίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστι-
κού τους οργανισμού, υποβάλλοντας σχετική δήλω-
ση και σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης 
αυτής, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

8.  Να αντικαθιστούν το συνταγολόγιό τους όταν χρειά-
ζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα τους και να 
φυλάσσουν επί εξάμηνο το παλαιό συνταγολόγιο, το 
οποίο θα επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση.

9.  Να μη χρησιμοποιούν το συνταγολόγιο μετά τη λή-
ξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

10.  Να αποδέχονται κάθε έλεγχο σχετικό με τα χορη-
γούμενα φάρμακα, τη χρήση του συνταγολογίου 
και του βιβλιαρίου υγείας, όπως προβλέπεται από 
τις διατάξεις του παρόντος και τη νομοθεσία του οι-
κείου ασφαλιστικού οργανισμού.

Β.  Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των 
ασφαλισμένων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται από τους κανονισμούς των ασφαλιστικών 
οργανισμών.

Ειδικά σε παραβάσεις των περιπτώσεων 1,5,6,7,9,10 
του παρόντος άρθρου, εκτός των τυχόν ποινικών κυρώ-
σεων, επιβάλλεται στέρηση της χρήσης του συνταγολο-
γίου από τον ασφαλισμένο για 10 ημέρες έως 3 μήνες, 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του αρμόδιου οργάνου κάθε ασφαλιστι-
κού οργανισμού.

Επίσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος 
καταλογίζεται η ζημία που υπέστη ο ασφαλιστικός οργα-
νισμός σε βάρος του ασφαλισμένου, μετά από αιτιολο-
γημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα.

Η παράλειψη υποβολής δήλωσης για απώλεια ή 
κλοπή του συνταγολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περίπτωση 7 της παρ. Α, συνεπάγεται καταλογι-
σμό εις βάρος του ασφαλισμένου της ζημίας που υπέ-
στη ο ασφαλιστικός οργανισμός από χρήση του συντα-
γολογίου εκ μέρους τρίτου προσώπου.

Χρήση, θεώρηση και έλεγχος 
του ατομικού συνταγολογίου 

και βιβλιαρίου υγείας


