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(ελεκερώζεθε 31/10/2017) 
 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΕΟΠΤΤ  
 

Η ππνβνιή ησλ ζπληαγψλ γίλεηαη κέρξη ηελ 5ε εργάζηκε εκέρα θάζε κήλα γηα ηνλ ΕΟΠΥΥ 
αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα ηακεία. 

 

Από ηελ σποβοιή ζσληαγώλ Οθηωβρίοσ 2018 θαη κεηά, ζηο 
ζσλοδεσηηθό ζεκείωκα ηες ΚΜΕ:   

 Καηαρωξείηε  ξεσωπιζηά ην πιήζνο ηωλ εθηειέζεωλ ζπληαγώλ Φαπμάκων 
Αζθαλιζμένων και Δικαιούσων Ν.4368/2016πνπ εθηειέζαηε. πγθεθξηκέλα, ζα 
ππάξρνπλ ΣΡΙΑ δηαθνξεηηθά πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε μερωξηζηά ην 
πιήζνο ζπληαγώλ:  

1.- Ηιεθηξνληθέο (κέζω ΗΔΙΚΑ)   
2.- Λνηπέο (εθηόο ΗΔΙΚΑ)  
3.- πληαγέο θαξκάθωλ Επξωπαίωλ Αζθαιηζκέλωλ 

 Μπνξείηε είηε λα κεηξήζεηε κόλνη ζαο ηηο ζπληαγέο απηέο, ή λα βξείηε ηελ πιεξνθνξία 
κέζα από ην ζύζηεκα e-syntagografisi ηεο ΗΔΙΚΑ, ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζύζηεκα 
ηεο κεραλνγξάθηζήο ζαο.  (άζρεηα από ηνλ δηαρωξηζκό απηό, ε αξίζκεζε είλαη κία)  

 Μαδί κε ην ζπλνδεπηηθό, εθηππώλεηε θαη κία εηηθέηα πνπ θνιιάηε πάλω ζηνλ πιαζηηθό 
άζπξν θάθειν ηνπ ΕΟΠΤΤ. Εάλ έρεηε πνιιέο ζπληαγέο θαη έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 
πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θαθέινπ, ζα πξέπεη λα θωηνηππήζεηε ηελ εηηθέηα θαη λα ηελ 
θνιιήζεηε έμω από θάζε θάθειν.  

 

Σημείωζη :   

 Η εηηθέηα θαθέινπ ζπληαγώλ δεκηνπξγείηαη κε ηελ νινθιήξωζε ηεο έθδνζεο εγγξάθωλ 
(πλνδεπηηθό εκείωκα Τπνβνιήο, ηηκνιόγηα) θαη κπνξείηε λα ηελ απνζεθεύζεηε ζηνλ 
ππνινγηζηή ζαο ώζηε λα εθηππώζεηε όζα αληίγξαθα είλαη θαη νη θάθεινη ζπληαγώλ ηεο 
ππνβνιήο ζαο.  

 Θα πξέπεη λα ζεκεηώλεηε νπωζδήπνηε ηνλ θωδηθό ΦΑ έμω από ηνλ θάθειν πάλω 
ζηελ εηηθέηα.  

 Φάκελορ σωπίρ να εσει κολληθεί η εκηςπωμένη εηικέηα δεν θα 
παπαληθθεί από ηον ΦΣΑ  

 

 

 
 

 



 

2 

ΗΜΕΙΩΗ :  

Όια ηα θαξκαθεία ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη έρνπλ πεξάζεη ζηε κεραλνγξάθεζή ηνπο ηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο 
ηνπο κε ηνλ ΕΟΠΥΥ. Όζα θαξκαθεία δελ ηνλ έρνπλ πεξάζεη, ζα πξέπεη λα κπνχλ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζην 

www.eopyykmes.gr λα παηήζνπλ ηελ επηινγή γηα λα ζπκπιεξψζνπλ Σπλνδεπηηθφ Σεκείσκα, θαη φηαλ αλνίγεη ε 

θφξκα ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ππνβνιήο ησλ ζπληαγψλ, πάλσ αξηζηεξά εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο Σχκβαζεο. 
Όζα θαξκαθεία είλαη θαηλνχξγηα, έρνπλ θάλεη εγγξαθή αιιά δελ έρνπλ πάξεη αθφκε θσδηθνχο γηα ηελ πχιε 

ΕΟΠΥΥΚΜΕΣ, ζα βξνχλ ηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο, απφ ηα έγγξαθα πνπ ππέγξαςαλ ζην αξκφδην ηκήκα ζπκβάζεσλ 
ηνπ ΕΟΠΥΥ. Σπλήζσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηνπο δίλεηαη ν αξηζκφο ζχκβαζεο ζε έλα μερσξηζηφ 

ραξηάθη, φπσο θαη έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο.  

 
(πιέολ δελ τρεηάδεηαη ν θίηξηλνο θάθειινο ζπιιφγνπ κε ηηο θσηνηππίεο ηηκνινγίσλ ηνπ ΕΟΠΥΥ) 
 
1.-ΤΝΣΑΓΕ ΕΟΠΤΤ :  
 

Οη ζπληαγέο ηνπ ΕΟΠΥΥ απνηεινχληαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο :  

 Φάξκαθα αζθαιηζκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ λ.4368 (αλαζθάιηζηνη)  

 Φάξκαθα Επξσπαίσλ Αζθαιηζκέλσλ   

 ΤΕΑΠΑΣΑ  

 

2.-ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ:  
 

Εθδίδεηαη ΜΙΑ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο (ΣΚΠ) γηα  φιεο ηηο εθηειέζεηο ζπληαγψλ θαξκάθσλ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ην θαξκαθείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε ππνβνιή (αζθαιηζκέλσλ, 

δηθαηνχρσλ λ.4368 θαη Επξσπαίσλ  Αζθαιηζκέλσλ).  

 
Η ΣΚΠ είλαη ζπγθεθξηκέλε ,  ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1.1 πνπ ππάξρεη ζην ηέινο θαη ε νπνία  ζα εθηππψλεηαη απφ 

ηα πξνγξάκκαηα κεραλνγξάθεζεο ησλ θαξκαθείσλ.  Κάζε κεραλνγξαθεκέλε ΣΚΠ πξέπεη λα θέξεη ηππσκέλν 
έλα 18αθηαςήθην Code 128 barcode, ζην θέληξν ηεο θεθαιίδαο ηεο ζειίδαο, φπσο θαίλεηαη ζην ππφδεηγκα 1.1 κε 

γξακκνγξάθεζε, φπσο αλαιχεηαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, θαη βγαίλεη απηφκαηα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ 

θαξκαθείσλ.  
 

Γηα ρεηξφγξαθε ζχληαμε ΣΚΠ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απαξαίηεηα ηα αληίζηνηρα πξνηππσκέλα έγγξαθα πνπ 
παξάγνληαη ζην www.eopyykmes.gr θαηά ηελ έθδνζε  Σπλνδεπηηθφ Σεκείσκα  Υπνβνιήο ΕΟΠΥΥ (ΣΣΥ), ζηα νπνία 

ζα ππάξρεη ήδε ηππσκέλν ην παξαπάλσ barcode (ππφδεηγκα 1.2).   

 
 

3.-ΠΑΚΕΣΑ ΤΝΣΑΓΩΝ:  
 

 Οη ζπληαγέο ρσξίδνληαη ζηα εμήο παθέηα:  

 
 έλα παθέην κε ηηο εθηειέζεηο ζπληαγψλ πνπ αθνξνχλ Επξσπαίνπο Αζθαιηζκέλνπο.  

 έλα παθέην κε ζπληαγέο πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο θαη δηθαηνχρνπο ηνπ λ.4368/16, θαη έρνπλ εθηειεζηεί 

ρεηξφγξαθα  

  έλα παθέην κε ηηο ζπληαγέο πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο θαη δηθαηνχρνπο ηνπ λ.4368/16 θαη έρνπλ εθηειεζηεί 

ειεθηξνληθά.  

 έλα κε ηηο ζπληαγέο ηνπ ΤΕΑΠΑΣΑ (ΕΤΥΑΠ)  

 

 
 

4.-ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ:  

 
Εθδίδνληαη ηξία ηηκνιφγηα  

  έλα γηα φιεο ηηο εθηειέζεηο ζπληαγψλ θαξκάθσλ αζθαιηζκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ λ.4368/2016  

  έλα γηα φιεο ηηο εθηειέζεηο ζπληαγψλ θαξκάθσλ Επξσπαίσλ αζθαιηζκέλσλ 

http://www.eopyykmes.gr/
http://www.eopyykmes.gr/
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      εκείωζε  :  αλ πξνζζέζνπκε ηηο ηειηθέο αμίεο ησλ δχν παξαπάλσ ηηκνινγίσλ θαη ην     

      ζπλνιηθφ πνζφ  πνπ έρεη ήδε εηζπξαρζεί απφ ην θαξκαθείν ιφγσ ηνπ 1επξψ/ζπληαγή    

      πξέπεη λα βξίζθνπκε ην «αηηνχκελν πνζφ» ηεο ΣΚΠ 

 

  έλα ηηκνιφγην γηα ην ΤΕΑΠΑΣΑ   

 

 

5.–Φάθειος σποβοιής ΕΟΠΤΤ :  

 

Σπκπιεξψλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ιεπθνχ πιαζηηθνχ θαθέινπ ππνβνιήο. 

Παξαθαινχκε κε μερλάηε λα ζεκεηψλεηε θαη ηνλ θσδηθφ ΦΣΑ ηνπ θαξκαθείνπ.    

 

 

6.-ΕΝΣΟ ηοσ ιεσθού πιαζηηθού θαθέιοσ ηοσ ΕΟΠΤΤ ηοποζεηούληαη :  

 
 Υπνθάθειινο κε ηηο ζπληαγέο ηνπ ΤΕΑΠΑΣΑ (ΚΥΥΑΠ) εάλ ππάξρνπλ (δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη θσηνηππία ηνπ 

ηηκνινγίνπ πξνο ην ΤΕΑΠΑΣΑ)   

 

 Τα ηξία παθέηα ησλ ζπληαγψλ (ρεηξφγξαθεο + ειεθηξνληθέο ζπληαγέο + Επξσπαίσλ αζθαιηζκέλσλ)   

 

 Φσηνηππία ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο πιεξσκήο (ΣΚΠ)  

 

 Φσηνηππίεο ησλ δχν ηηκνινγίσλ  (αζθαιηζκέλνη θαη Δηθαηνχρνη λ.4368 + Επξσπαίνη Αζθαιηζκέλνη)   

 

 Σπλνδεπηηθφ ζεκείσκα ππνβνιήο ζπληαγψλ πνπ ηππψλεηαη απφ WWW.EOPYYKMES.GR  

 

 

7.-ΕΚΣΟ ηοσ ιεσθού πιαζηηθού θαθέιοσ ηοσ ΕΟΠΤΤ:  

 
  Σπλνδεπηηθφ ζεκείσκα ππνβνιήο ζπληαγψλ πνπ ηππψλεηαη απφ WWW.EOPYYKMES.GR κε πρωηόησπε 

σπογραθή + ζθραγίδα θαρκαθείοσ 

 

  Μία πρωηόησπε  ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε (ΣΚΠ)  (βι.παξ.2)  θαη ηα δσο πρωηόησπα ηηκοιόγηα  γηα ηα 

θάξκαθα αζθαιηζκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ λ.4368 + Επξσπαίσλ Αζθαιηζκέλσλ   

 

  Φνξνινγηθή (γηα φζνπο ππνβάιινπλ πάλσ απφ 1500 επξψ αηηνχκελν)  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (αλ 

ππνβάιινπλ πάλσ απφ 3000 επξψ αηηνχκελν).  
Η θοροιογηθή θαη ε αζθαιηζηηθή είλαη  πάληα εθηός θαθέιοσ, ώζηε λα ειέγτοληαη από ηης 

σπερεζίες ηοσ σιιόγοσ.  
 

  Υπνθάθεινο (ζπιιφγνπ) κε ηελ αλαγξαθή ΤΕΑΠΑΣΑ (εάλ ππάξρνπλ ζπληαγέο)  κε ζπκπιεξσκέλα 

έμσ απφ ηνλ θάθειν  ηα ζηνηρεία ηνπ θαξκαθείνπ (ζθξαγίδα, θσδηθφο θαξκαθείνπ θαζψο θαη ε έλδεημε ΤΕΑΠΑΣΑ),  
πνπ ζα πεξηέρεη :   ην πξσηφηππν ηηκνιφγην πξνο ην ΤΕΑΠΑΣΑ θαζψο θαη κηα πξσηφηππε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε 

ησλ ζπληαγψλ ΤΕΑΠΑΣΑ.  (ζεκείωζε :  Όζοη εθδίδοσλ τεηρόγραθε ζσγθεληρωηηθή θαηάζηαζε ζπληαγψλ 

ΤΕΑΠΑΣΑ, από σποβοιή ζσληαγώλ επηεκβρίοσ/2016 θαη κεηά, ζα πξέπεη κέζα ζηνλ θίηξηλν θάθειν ηνπ 
ζπιιφγνπ λα έρνπλ θαη αληίγξαθα ησλ ζπληαγψλ) * Εάλ ζηα αλαιώζηκα ηοσ ΕΟΠΤΤ, σπήρταλ θαη 

αζθαιηζκέλοη ηοσ ΣΕΑΠΑΑ, ζα έτεηε άιιο έλα ηηκοιόγηο κε ηης ζσκκεηοτές ποσ αθορούλ ηοσς 
αζθαιηζκέλοσς ηοσ ΣΕΑΠΑΑ  
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8.-ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟ ΦΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΑΜΕΙΩΝ (ΦΑ + ΕΟΠΤΤ)  
 

Τν έληππν NEO ππνβνιήο ηνπ ΦΣΑ ζα  ην βξείηε αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα καο (www.fsa.gr),  θαη ζα έρεη δχν 
ελφηεηεο. Σηελ πάλσ ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία εθηφο ΕΟΠΥΥ, θαη ζηελ θάησ ελφηεηα, ην 

αζθαιηζηηθφ ηακείν ΕΟΠΥΥ κε δχν ππνθαηεγνξίεο, α) ησλ θαξκάθσλ θαη β) ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, εηδηθψλ 

ζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη αλαιψζηκα. Σπκπιεξψλεηε ηα αλάινγα πεδία (ζην αληίζηνηρν θσδηθφ) ρεηξφγξαθα ή 
ειεθηξνληθά φηαλ ην έληππν απηφ ζα είλαη δηαζέζηκν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ θαξκάθσλ ζαο.  

 
 

 

εκαληηθές ζεκεηώζεης :   

 
 αξηζκνχληαη κφλν νη ρεηξφγξαθεο εθηειέζεηο ησλ ζπληαγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ λ.4368/16.  

 Κάζε εθηέιεζε, κεξηθή ή νιηθή, αξηζκείηαη μερσξηζηά.  

 Σε πεξίπησζε πνιιαπιψλ κεξηθψλ εθηειέζεσλ κίαο ζπληαγήο, ε έθδνζε επηζπλάπηεηαη ζηελ 1ε κεξηθή 

εθηέιεζε. Γηα ηηο ππφινηπεο κεξηθέο εθηειέζεηο δελ απαηηείηαη επηζχλαςε έθδνζεο. 

 Φεηξφγξαθε εθηέιεζε ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ζπληαγψλ θαξκάθσλ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε :  

- Με δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ή θαη 

- Απνδεδεηγκέλε αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ θαξκαθείνπ ζην δηαδίθηπν ή ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 
ζπληαγνγξάθεζεο  

 Η εθηχπσζε ηεο ρεηξφγξαθεο εθηέιεζεο κηα ειεθηξνληθήο έθδνζεο ζπληαγήο θαξκάθσλ ζπληζηάηαη λα 

γίλεηαη ζηελ νπίζζηα φςε ηεο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο γηα ιφγνπο νηθνλνκία ραξηηνχ. 

 Οη ρεηξφγξαθεο εθδφζεηο ζπληαγψλ θαξκάθσλ εθηεινχληαη ρεηξφγξαθα, ΟΦΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ κε ην 

ρέξη, αιιά κε ηελ εθηχπσζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ θαξκαθείνπ ηεο ζειίδαο ρεηξφγξαθεο εθηέιεζεο ζπληαγψλ 
θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1.3  

 Δελ ρξεηάδεηαη ε επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο ηνπ 1νπ θαξκάθνπ λα γίλεηαη ζηελ 1ε ζεηξά ζέζεσλ γηα 

ηαηλίεο γλεζηφηεηαο , ηνπ 2νπ θαξκάθνπ ζηε 2ε ζέζε θ.ν.θ. Επηθνιινχκε ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο κε φπνηα ζεηξά 
ζέινπκε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη θνιιεκέλεο κφλν ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο (λα κελ είλαη δειαδή θνιιεκέλεο 

ζε άζρεην ζεκείν).  Αλ ρξεηάδεζηε λα θάλεηε επηθφιιεζε πέξαλ ησλ 12 πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ ηεο ζπληαγήο ζηελ 
πξψηε ζειίδα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ζειίδα πξφζζεησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο (ππφδεηγκα 1.4).   

 Αλάιπζε ηεο γξακκνγξάθεζεο ηνπ 18-ςήθηνπ  Code 128 barcode πνπ ππάξρεη ζηελ ΣΚΠ (ζην θέληξν 

ηεο θεθαιίδαο ηεο ζειίδαο φπσο θαίλεηαη ζην ππφδεηγκα):  
a. Το πρϊτο ψθφίο πρζπει να ζχει τθν τιμι 1.  
b. Τα επόμενα 10 ψθφία πρζπει να είναι ο Αρικμόσ Σφμβαςθσ του φαρμακείου (ςυμπλθρωμζνοσ με ζνα  αρχικό 

μθδενικό αν είναι 9-ψιφιοσ), και  
c. Τα 6 επόμενα ψθφία πρζπει να είναι το ζτοσ και ο μινασ αναφοράσ τθσ υποβολισ, ςτθ μορφι «YYYYMM».  
d. Το τελευταίο ψθφίο αποτελεί το Check Digit του barcode που πρζπει να υπολογίηεται με τον αλγόρικμο 
mod(10).  
 

 

Αθοιοσζούλ:   

 

 

1.1 Υπφδεηγκα κεραλνγξαθεκέλεο ΣΚΠ  

1.2 Υπφδεηγκα πξν-ηππσκέλνπ εληχπνπ απφ site  KMES γηα ρεηξφγξαθε ζχληαμε ΣΚΠ απφ ην θαξκαθείν  

1.3 Υπφδεηγκα Σειίδαο γηα ρεηξφγξαθε Εθηέιεζε Σπληαγήο Φαξκάθσλ  

1.4 Υπφδεηγκα Σειίδαο πξφζζεησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο ρεηξφγξαθεο εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαξκάθσλ  

 

http://www.fsa.gr/
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