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Προσ όλουσ τουσ φαρμακοποιοφσ – μζλθ του Φ..Α. 

 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
θμαντικι ενθμζρωςθ για τισ αδικαιολόγθτεσ υπζρογκεσ οφειλζσ  

που εμφανίηονται ςτον ΕΦΚΑ 
 

Σι πρζπει να κάνει κάποιοσ που του εμφανίηεται υπζρογκο ποςό :  

 Πθγαίνει ςτο ΣΑΤ (Αχαρνϊν 27) , και κάνει αίτθςθ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ.  Αυτι θ αίτθςθ από όςο 

γνωρίηουμε δεν γίνεται online και δεν υπάρχει και προτυπωμζνο ζντυπο. Ίςωσ ζχει ανοίξει πεδίο ςτο 

ΕΦΚΑ για online υποβολι, αλλά δεν το ζχουμε επιβεβαιϊςει.  

Η αίτθςθ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ κα γράφει  όλα τα ςτοιχεία του εκάςτοτε φαρμακοποιοφ και το 

παρακάτω κείμενο : «είμαι φαρμακοποιόσ με ιδιωτικό φαρμακείο  και αριθμό μητρώου ΤΣΑΥ 

……………………………. Επειδή εμφανίςτηκε ποςό λανθαςμζνα ςτο ΕΦΚΑ ωσ οφειλή ςτο όνομά μου, και δεν 

ςυμφωνώ με αυτό,  παρακαλώ όπωσ  γίνει επαναπροςδιοριςμόσ τησ οφειλήσ μου» 

Ποια θ διαφορά μεταξφ τθσ αίτθςθσ ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  και ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ;  

 Η αίτθςθ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ γίνεται με φυςικι παρουςία ςτο ΣΑΤ, και ςτθν ουςία είναι για ζλεγχο 

από τθν αρχι (από τθν 1θ θμζρα αςφάλιςθσ) όλων των ειςφορϊν που ζχουν καταβλθκεί, ϊςτε να γίνει 

ςωςτόσ προςδιοριςμόσ χρζουσ ι μθ. Τπάρχει περίπτωςθ να ζχουν ανοίξει και online ςτθν εφαρμογι 

ΕΦΚΑ πεδίο για θλεκτρονικι αίτθςθ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ οπότε και δεν απαιτείται φυςικι παρουςία 

ςτο ΣΑΤ,  αλλά δεν το ζχουμε επιβεβαιϊςει ακόμθ. Παρόλα αυτά, κεωροφμε ότι αν υπάρχει και online 

επιλογι για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κα πρζπει όςοι ζκαναν χειρόγραφα τθν αίτθςθ, να τθν 

υποβάλλουν ΚΑΙ θλεκτρονικά.  

 Η αίτθςθ ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  γίνεται online και αφορά τον επανυπολογιςμό των ειςφορϊν με τον 

νόμο ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ. Π.χ. αν κάποιοσ πλιρωνε ζωσ τον νόμο ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ 300 ευρϊ ειςφορζσ, με 

τθν αίτθςθ επανυπολογιςμοφ, κα υπολογιςτοφν όλα τα ζτθ με τισ νζεσ μειωμζνεσ ειςφορζσ του νόμου 

ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ, π.χ. 180 ευρϊ. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ  αίτθςθ επανυπολογιςμοφ κα πρζπει να 

υποβλθκεί μετά τον  ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ.  
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o Βζβαια ςτθν περίπτωςθ επανυπολογιςμοφ, το ποςό τθσ οφειλισ μζν κα είναι μικρότερο, το 

ποςό τθσ ςφνταξθσ όμωσ κα υπολογιςτεί με τισ νζεσ μειωμζνεσ ειςφορζσ, γεγονόσ που κα 

μειϊςει το ποςό κακϊσ οι ςυντάξεισ πλζον είναι ανταποδοτικζσ.   

Άρα ΠΡΟΟΧΗ : τα φαρμακεία πρζπει να κάνουν αίτθςθ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΥ,  και όχι 

ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ.  

Πώσ δεν κα χάςω τθν ρφκμιςθ των 120 δόςεων που λιγει Δευτζρα 7/10* : 

 Αν οι φαρμακοποιοί γνωρίηουν ότι ακόμθ και μετά τθν αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ κα προκφψει κάποια 

οφειλι, άςχετα αν κα είναι πολφ μικρότερθ, και κζλουν να προλάβουν τθν προκεςμία των 120 δόςεων (ι 

ακόμθ αν δεν είναι ςίγουροι αν τελικά υπάρχει ι όχι οφειλι), κα κάνουν τθν αίτθςθ  online ςτον ΕΦΚΑ. ε 

αυτι τθ περίπτωςθ κα αποκθκεφςουν μόνο τθν αίτθςθ που είναι ςτο πρϊτο βιμα. Δεν κα ςυνεχίςουν ςτα 

επόμενα βιματα, διότι ζτςι κα προβοφν ςε αποδοχι ςτο ΚΕΑΟ του λανκαςμζνου υπζρογκου ποςοφ. 

υνεπϊσ , κανείσ δεν πρζπει να προχωριςει πζραν τθσ αποκικευςθσ τθσ αίτθςθσ, δθλαδι αποδοχι ποςοφ 

ςτο ΚΕΑΟ, αλλά κα πρζπει να περιμζνει τον επαναπροςδιοριςμό ϊςτε να εμφανιςτεί ςτον ΕΦΚΑ το ςωςτό 

ποςό.    

 Αποκθκεφοντασ το αίτθμα, χωρίσ να προχωριςει κανείσ ςε αποδοχι του ποςοφ ςτο ΚΕΑΟ, εξαςφαλίηει 

κανείσ τθν ζνταξθ του ςτθν ρφκμιςθ των 120 δόςεων, και παράλλθλα προλαβαίνει να «τρζξει» τθν 

διαδικαςία αίτθςθσ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ.  

 Η προκεςμία για τθν αποδοχι ςτο ΚΕΑΟ του ποςοφ, ζχει προκεςμία ζωσ τον Δεκζμβριο 2019*, οπότε 

υπάρχει χρόνοσ για να αποδεχκεί κανείσ το ποςό, που μετά τον επαναπροςδιοριςμό, κα είναι το αλθκινό 

μειωμζνο.  

Όταν γίνει θ αίτθςθ επαναπροςδιοριςμοφ, όταν εξεταςτεί το αίτθμα , κα εμφανιςτεί αυτόματα το νζο 

ποςό, ωσ εκ τοφτου μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κα πρζπει να ελζγχετε ςτον ΕΦΚΑ κάκε βδομάδα, ϊςτε 

να δείτε αν ζχει καταχωρθκεί θ τροποποίθςθ και να ενθμερωκείτε για το νζο ποςό.  

 

*Για τισ παραπάνω ημερομηνίεσ προθεςμιών επιφυλάςςομεθα καθώσ δεν ζχουν οριςτεί επίςημα.  

 

 

  


