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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύλη, 22 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 8886

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 5/2016 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 166/2016
Θ Ε Μ Α: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού
φαρμακείου.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις
τριάντα (30) Μαΐου 2016, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 7265/265-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

1. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος

2. Καλαμαράς Στέφανος

2. Μπάκος Ευάγγελος

3. Κατσίβελος Βύρων

3. Παλλαντζάς Γεώργιος

4. Τόλιας Νικόλαος

4. Μπόμπορας Αθανάσιος

5. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

5. Μπακλαβάς Σπυρίδων

6. Καραΐσκου Γεωργία

6. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης)

7. Ζιάκας Σταύρος

7. Κουφογάζος Κωνσταντίνος (σύμφωνη

8. Μπόμπορας Παύλος

γνώμη ∆.Σ. - 104/2016 Α.∆.Σ.)

9. Αλέκος Ευάγγελος
10. Χαντζής Σωτήριος

που δεν παραβρέθηκαν αν και

11. Αγγέλης Σωτήριος

κλήθηκαν νόμιμα

12. Μπακάλης Χρήστος
13. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
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14. Αναγνώστου Βασίλειος
15. Νάκος Χρήστος
16. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)
17. Κωστάκης Αθανάσιος
18. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
19. Κρούπης Κωνσταντίνος
20. Κουτσονάσιος Ιωάννης
21. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος
22. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης
23. Λέφας Παναγιώτης
24. Λαμπρογεώργος Ηλίας
25. Παναγιώτου Γεώργιος
26. Ζάχος Απόστολος
Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος

Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος

Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος

∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος

Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος

Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα

Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία

Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος

Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος

Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος

Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος

Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία

Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία

Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος

Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος

Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας

Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης

Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος

Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης

Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος

∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος

∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος

Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης

Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος

Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος

Μοσχοφύτου: Καψιώχας Γεώργιος

Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος

Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος

Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος

Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος

Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα

Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας

Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης

Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης

που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν
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Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος

νόμιμα.

Πύρρας: Γιώτας Απόστολος

Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 33ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού
φαρμακείου έδωσε το λόγο στη δημοτική σύμβουλο, κ. Καραΐσκου Γεωργία, η οποία
είπε ότι:
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού υπέβαλε στην
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Πύλης το αριθμ. πρωτ. 7093/23-5-2016 έγγραφό του
με θέμα «Υποβολή Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου» και το
παρακάτω περιεχόμενο:
Η δύσκολη οικονομική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει αρκετούς συμπολίτες μας στην ανεργία, τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε μεγάλο βαθμό και στο ∆ήμο μας, όπου πολλοί
συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται καθημερινά από την ανεργία και την φτώχεια.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία και δεδομένης και της σχετικής νομοθετικής
πρόβλεψης

οι

∆ήμοι καλούνται να οργανώσουν και να υλοποιήσουν δράσεις

κοινωνικής αλληλεγγύης για τη στήριξη και ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και
οικονομικά ομάδων.
Ειδικότερα στο άρθρο 75 παρ.I.ε στοιχείο 2 και 3 του Ν.3463/06 ορίζονται ως
αρμοδιότητες του ∆ήμου: η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων
δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την
παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και η εφαρμογή πολιτικών ή η
συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την
προαγωγή ψυχικής υγείας.
Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής

ανάγκης

επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους
είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με
απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.
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Ο ∆ήμος Πύλης, ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, στα πλαίσια της
προσπάθειάς του για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης για την
ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων, με την αριθμ. 124/2016
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού
φαρμακείου με σκοπό την εξασφάλιση της φαρμακευτικής αγωγής ανασφάλιστων
ατόμων που αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν τη σχετική δαπάνη.
Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του δημοτικού κοινωνικού
φαρμακείου είναι απαραίτητο να καταρτιστεί, εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα
κανονιστικό πλαίσιο, με τις διατάξεις του οποίου θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα
σχετικά θέματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114):
«οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας», οι δε σχετικές αποφάσεις
«λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών τους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ια της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87), η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου «εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα
σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73 παρ. 1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».
Ύστερα από τα παραπάνω σας υποβάλουμε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού
φαρμακείου και σας παρακαλούμε για την συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης σε
προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και για την εισήγησή του στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 89/2016 απόφασή της προέβη στη σύνταξη του
Κανονισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και την υπέβαλε προς έγκριση στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του,
Την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου, κ. Καραΐσκου Γεωργίας,
Το αριθμ. πρωτ. 7093/23-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού,
Την αριθμ. 89/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
Την αριθμ. 124/2016 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
Τις διατάξεις του στοιχείου 3 της παρ. Ι.ε του άρθρου 75, του άρθρου 79, της παρ. 2 του
άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) του Κώδικα ∆ήμων και
Κοινοτήτων,
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Τις διατάξεις του εδαφίου ια της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
Αποφασίζει (ομόφωνα)
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου ∆ήμου Πύλης που
συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 89/2016 απόφασή της, το περιεχόμενο
του οποίου έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του ∆ήμου
Πύλης που ιδρύθηκε με την αριθμ. 124/2016 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
Ο Κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται μόνον με απόφαση του
∆ημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της ∆ιαχειριστικής επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές Αρχές – Σκοπός
Η ίδρυση του κοινωνικού φαρμακείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
∆ήμου Πύλης για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσει
και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποσκοπεί ειδικότερα στην φαρμακευτική
περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας.
Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα σε συνεργασία
με το Κέντρο Υγείας Πύλης, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Τρικάλων και εθελοντές
γιατρούς και φαρμακοποιούς.
Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν
βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη με την
καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα
εξυπηρετούνται μετά από προσεκτική κρίση και όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 3
Οργάνωση – Λειτουργία
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Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» καθιερώνεται ως μία από τις δράσεις κοινωνικής
πολιτικής του ∆ήμου Πύλης και επιδιώκει να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και
ιδιώτες που διαθέτουν τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπως:
Το Κέντρο Υγείας Πύλης,
Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Τρικάλων,
Εθελοντές φαρμακοποιούς και ιατρούς που δραστηριοποιούνται πρωτίστως εντός της
γεωγραφικής περιοχής ∆ήμου Πύλης,
Λοιπούς εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών του ∆ήμου Πύλης.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο συντονίζεται από ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από πέντε (5)
μέλη, ως εξής:
Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο,
∆ύο (2) ∆ημοτικούς Συμβούλους (έναν (1) από την παράταξη της πλειοψηφίας και έναν
(1) από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Σε περίπτωση άρνησης των ∆ημοτικών
Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή ορίζεται Σύμβουλος που
προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τον εκάστοτε ∆/ντή του Κέντρου Υγείας Πύλης με το νόμιμο αναπληρωτή του,
Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού.
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων επιθυμούν να ενταχθούν
στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των
αιτήσεων καθώς και εισηγείται τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος
Κανονισμού.
Στους δικαιούχους εκδίδεται σχετικό έγγραφο ή κάρτα με την ένδειξη ∆ικαιούχος
Κοινωνικού Φαρμακείου.
Έδρα του Κοινωνικού Φαρμακείου ορίζεται χώρος εντός του Κέντρου Υγείας Πύλης,
στην Πύλη.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδώσει η
∆ιαχειριστική Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η παραλαβή των προσφερομένων φαρμάκων θα γίνεται καθημερινά τις ώρες 10.0013.00 από τον υπεύθυνο για την παραλαβή.
Για την παρακολούθηση των παροχών θα τηρείται βιβλίο καταγραφής εισερχομένων
ειδών που θα προέρχονται από προσφορές και δωρεές. Η λογιστική παρακολούθηση
εισερχομένων και εξερχομένων ειδών στους τελικούς δικαιούχους θα ελέγχεται
ηλεκτρονικά.
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Τα στοιχεία των αιτούντων και των δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται
αποκλειστικά τα στελέχη του κοινωνικού φαρμακείου και της κοινωνικής υπηρεσίας του
∆ήμου.
Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Οι δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση στις παροχές του κοινωνικού φαρμακείου μετά από
επίδειξη της ειδικής κάρτας που τους χορηγείται σε συνδυασμό με την ύπαρξη
συνταγής από ιατρό συναφούς ειδικότητας, ιδιώτη ή δημοσίου που να πιστοποιεί την
πάθηση και την φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να τους χορηγηθεί
ΑΡΘΡΟ 4
Παροχές
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς
δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5.
Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική
κάλυψη.
Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη
συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό
ταμείο η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει
ανάγκη.
Το

δικαίωμα

παροχής

υπηρεσιών

από

το

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

θα

επανεξετάζεται σε 6μηνιαία βάση από την ∆ιαχειριστική Επιτροπή .
Το Κοινωνικό Φαρμακείο διαχειρίζεται το υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό που
προέρχεται από:
∆ωρεές φαρμακείων,
∆ωρεές πολιτών,
Σχετική αγορά με ιδίους πόρους του ∆ήμου,
Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δομών (ΕΣΠΑ, κ.λ.π.),
Οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Από

το

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

δεν

θα

χορηγούνται

φάρμακα

ειδικής

συνταγογράφησης που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 ούτε φάρμακα ειδικής
φροντίδας παρά μονάχα με αποκλειστική ευθύνη του γιατρού βάρδιας του Κέντρου
Υγείας Πύλης που θα αναλαμβάνει και θα υπογράφει τη χορήγηση.
ΑΡΘΡΟ 5
Προϋποθέσεις δικαιούχων – ∆ιαδικασία

ΑΔΑ: 6Τ19Ω14-ΧΜ9

Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν
συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα μπορεί να
αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής:
1. Η Εντοπιότητα:
α) ∆ημότες οι οποίοι διαμένουν στα όρια του ∆ήμου Πύλης,
β) Μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Πύλης.
2. Η Εργασία:
Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για
τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:
• Συνδημότες χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο.
• Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που
δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους
• Άνεργοι
• Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
• Ανήλικα τέκνα
3. Η Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:
Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της
οικογένειας που αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να
αποδεικνύουν πραγματική ένδεια κάτω από το όριο της φτώχειας.
4. Η Ασφαλιστική Κατάσταση:
Προϋπόθεση είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης
5. Η Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά προβλήματα.
6. ∆ικαιολογητικά εγγραφής:
Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2. Ταυτότητα-∆ιαβατήριο.
3. Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να
υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ∆ΕΗ ή ΟΤΕ. Σε περίπτωση αστέγων η
κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα.
6. Ιατρική γνωμάτευση.
7. Για ανήλικους πιστοποιητικό γέννησης.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς.
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Οι αλλοδαποί (οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες κ.ά.) εξυπηρετούνται
αποκλειστικά και μόνον με εισήγηση των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία
διατηρεί ιδιαίτερο αρχείο.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ικαιώματα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους και τους χώρους του
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».
2. Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της κάρτας που τους
διατίθεται από το κοινωνικό φαρμακείο.
3. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο στο
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
6.

Οι

δικαιούχοι

οφείλουν

να

προσκομίσουν

οποιοδήποτε

συμπληρωματικό

δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία ή την ∆ιαχειριστική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ιαδικασία διακοπής της παροχής
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να διακόψει την
παροχή σε οποιοδήποτε δικαιούχο, όταν:
-

Παραβεί τον παρόντα κανονισμό,

-

Αρνηθεί να εκδώσει βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου (απορίας), εφόσον πληροί
τις προϋποθέσεις,

-

∆ημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους ή τους εθελοντές
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

-

Πάψει να εμπίπτει στις προϋποθέσεις για τις παραπάνω παροχές.

-

Προβεί σε παράνομες ενέργειες.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του από το πρόγραμμα
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ και την απαγόρευση εισόδου του στον αντίστοιχο
χώρο.
ΑΡΘΡΟ 8
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή
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του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το
πλήρες κείμενό του, στο δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα
του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος

