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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
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Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου  
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ΑΘΗΝΑ  1-2-2023  

 

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

 
ΘΕΜΑ : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ και κλείσιμο μήνα» 

 
 
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει τα κούριερ θα ξεκινήσουν την συλλογή της υποβολής ΕΟΠΥΥ 
και λοιπών ταμείων, την Παρασκευή 3/2/2023. Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχετε όλοι την 
Παρασκευή 3/2/2023 έτοιμο το πακέτο για να το παραδώσετε στο κούριερ.  
 
Λόγω του ότι υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες που θα έχετε τη δυνατότητα να τις τακτοποιήσετε 
με την υποβολή αρχές Φεβρουαρίου σας επισημαίνουμε τα παρακάτω (για την περίπτωση που 
έχετε κάτι από τα παρακάτω) :  
 
1.- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς ιατρική συνταγή που 
πραγματοποιήσατε μέσα στον Δεκέμβρη 2022 :  
 
Όλα τα έντυπα ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς ιατρική συνταγή που 
διενεργήσατε/εκτυπώσατε μέσα στον Δεκέμβριο 2022, θα πρέπει να τα υποβάλλετε με ξεχωριστό 
τιμολόγιο και ξεχωριστή ΣΣΥ προς τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ άνοιξε την δυνατότητα να μπείτε στη 
ΚΜΕΣ, να επιλέξετε τον μήνα Δεκέμβρη, και να εκδώσετε ΣΣΥ ΕΟΠΥΥ με το τιμολόγιο και τον 
αριθμό των εκτυπώσεων που θα υποβάλλετε για Δεκέμβρη.  
 
Οι εταιρείες μηχανογράφησης των φαρμακείων, έχουν στείλει οδηγίες για ενημέρωση των 
προγραμμάτων και οδηγίες.  
 

Πώς θα τα υποβάλλετε στον ΦΣΑ : τα έντυπα που έχετε εκτυπώσει για διενέργεια 
αντιγριπικού εμβολιασμού για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 θα τα βάλετε μέσα σε ένα 
πλαστικό φάκελο ΕΟΠΥΥ (ή απλό φάκελο)  μαζί με αντίγραφο ΣΣΥ και Τιμολόγιο. Απ’ 
έξω από αυτόν τον φάκελο ΕΟΠΥΥ θα έχετε το πρωτότυπο τιμολόγιο και ΣΣΥ μηνός 
Δεκεμβρίου.   
 
Στη πλατφόρμα του ΦΣΑ ΔΕΝ καταχωρείτε το ποσό στο έντυπο υποβολής ΦΣΑ, γιατί θα 
τα καταγράψει ο Σύλλογος με άλλο τρόπο αφού τελειώσουν οι παραλαβές.  
 

 
2.- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς ιατρική συνταγή που 

πραγματοποιείτε από Ιανουάριο 2022 και μετά:  
 
Πρώτα θα πρέπει  να έχετε κάνει ενημέρωση του προγράμματος του φαρμακείου σας, και να 
έχετε καταχωρήσει τα έντυπα διενέργειας εμβολιασμού στο σύστημά σας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που σας έδωσε η εταιρεία μηχανόγραφησης που υποστηρίζει το φαρμακείο σας.  
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Με τη παραπάνω διαδικασία τα έντυπα ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς 
συνταγή, εντάσσονται πλέον στις συνταγές ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΠΕ και  θα  τα υποβάλλετε όλα μαζί για 
πληρωμή στον ΕΟΠΥΥ με το πακέτο των ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΠΕ ως φυσικό αρχείο, και ΕΝΑ τιμολόγιο 
για εμβόλια ΕΠΕ και ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ αντιγριπικού εμβολιασμού μαζί. Ότι κάνατε με τα ΕΜΒΟΛΙΑ 
ΕΠΕ μέχρι σήμερα.  
 

 
3.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 
 
Αν προκύψουν διαφορές από προσωπικό γιατρό μηνός Δεκεμβρίου, θα πρέπει να κόψετε 
τιμολόγιο με ξεχωριστή ΣΣΥ για τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει να δείτε μέσα στη ΚΜΕΣ στην ενότητα 
«ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ» αν εμφανίζονται διαφορές για Δεκέμβρη, και 
μετά θα μεταβείτε στην ενότητα «ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», θα επιλέξετε τον 
μήνα Δεκέμβριο, και θα εκδώσετε τιμολόγιο και ξεχωριστή ΣΣΥ για τον μήνα Δεκέμβριο. Ο 
ΕΟΠΥΥ για να τα πληρώσει, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει εκδοθεί ΣΣΥ του αντίστοιχου μήνα. 
 

Πώς θα τα υποβάλλετε στον ΦΣΑ :  Θα υποβάλλετε την αντίστοιχη ΣΣΥ με συραμμένο 
από πίσω το αντίστοιχο τιμολόγιο, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό το πακετάκι (ΣΣΥ+τιμολόγιο) 
ελεύθερο (δηλαδή χωρίς να τα έχετε βάλει σε φάκελο)  μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά 
(έντυπο υποβολής ΦΣΑ, ΣΣΥ Ιανουαρίου+τιμολόγια Ιανουαρίου κ.λ.π.) και θα τα πάρει το 
κούριερ με όλο το πακέτο Ιανουαρίου 2023.  
 
Στη πλατφόρμα του ΦΣΑ ΔΕΝ καταχωρείτε το ποσό στο έντυπο υποβολής ΦΣΑ, γιατί θα 
τα καταγράψει ο Σύλλογος με άλλο τρόπο αφού τελειώσουν οι παραλαβές.  

 
 
4.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ 9Ο, 10Ο, 11Ο - 2022 
 
Για κάποια φαρμακεία στη διασύνδεση ΗΔΙΚΑ με ΚΜΕΣ δεν ενημερώθηκαν τα στοιχεία για τους 
προσωπικούς γιατρούς στη ΚΜΕΣ, με αποτέλεσμα ή να μην εμφανίζονται καθόλου ή να 
εμφανίζονται μειωμένα. Ως εκ τούτου, όταν ανοίξει η ΚΜΕΣ για την υποβολή Ιανουαρίου, θα 
ελέγξετε στην ενότητα ««ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ» να δείτε αν έχουν 
εμφανιστεί διαφορές στους μήνες που έχετε ήδη εκδώσει τιμολόγια.  
Αν υπάρχουν διαφορές και η ΚΜΕΣ ανοίξει την έκδοση ΣΣΥ για προηγούμενους μήνες, τότε θα 
εκδώσετε ξεχωριστό τιμολόγιο και ΣΣΥ (η ΣΣΥ θα πρέπει να αντιστοιχεί στον μήνα που αφορά η 
εγγραφή σε προσωπικό γιατρό). Ξεχωριστή ΣΣΥ και τιμολόγιο για εγγραφές προσωπικού γιατρού 
μηνών 9ο, 10ο  και 11ο /2022 μπορούν αυτό το μήνα να παραδώσουν και όσα φαρμακεία για 

κάποιο λόγο δεν τα έχουν μέχρι τώρα παραδώσει.  
 
 

Πώς θα τα υποβάλλετε στον ΦΣΑ :  Θα υποβάλλετε την αντίστοιχη ΣΣΥ με συραμμένο 
από πίσω το αντίστοιχο τιμολόγιο, χωρίς τίποτα άλλο για κάθε μήνα χωριστά.  Όσα 
πακετάκια έχετε (ΣΣΥ+τιμολόγιο) ελεύθερα (δηλαδή χωρίς να τα έχετε βάλει σε φάκελο)  
μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά (έντυπο υποβολής ΦΣΑ, ΣΣΥ Ιανουαρίου+τιμολόγια 
Ιανουαρίου κ.λ.π.) και θα τα πάρει το κούριερ με όλο το πακέτο Ιανουαρίου 2023.   
 
Στη πλατφόρμα του ΦΣΑ ΔΕΝ καταχωρείτε το ποσό στο έντυπο υποβολής ΦΣΑ, γιατί θα 

τα καταγράψει ο Σύλλογος με άλλο τρόπο αφού τελειώσουν οι παραλαβές.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΩΣΗ 
(διαβάστε και το κείμενο για περισσότερες λεπτομέρειες) 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς ιατρική 

συνταγή που πραγματοποιήσατε 

μέσα στον Δεκέμβρη 2022 
 

 

 

 Τιμολόγιο  

 ΣΣΥ του Δεκ  

 Πλαστικός άσπρος 
φάκελος ΕΟΠΥΥ 

 

 

 
 

 

 

Έξω από τον άσπρο φάκελο  

Τιμολόγιο και ΣΣΥ  

 

Μέσα στον άσπρο φάκελο οι εκτυπώσεις 
της διενέργειας και αντίγραφο ΣΣΥ + 

τιμολόγιο 

 

Προσοχή : αυτό το πακέτο που θα 

αποτελείται από τον άσπρο πλαστικό 
φάκελο και τα έγγραφα από έξω,  θα είναι 

ξεχωριστό.  

 

ΔΕΝ τα βάζετε μέσα στον άσπρο φάκελο 

ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου.  

 
ΔΕΝ καταχωρούμε τίποτα στη πλατφόρμα 

του ΦΣΑ στο έντυπο υποβολής  

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ χωρίς ιατρική 
συνταγή που πραγματοποιείτε 

από Ιανουάριο 2023 και μετά: 

 

 

 

 Πλέον η 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
χωρίς συνταγή, 

εντάσσεται στα 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ (και 

ως φυσικό αρχείο 

στη σειρά τους, και 
εκδίδεται ένα 

τιμολόγιο συνολικά 

για εμβόλια ΕΠΕ 

και αντιγριπικό 

εμβολιασμό)  

 

 

 

Υποβάλλονται κανονικά με την υποβολή 

ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου 2023, όπως κάνετε 
κάθε μήνα για τα εμβόλια ΕΠΕ.  

 

 

 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ – 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

2022 

 

 

 Τιμολόγιο  

 ΣΣΥ του Δεκ  
 

 
Χωρίς φάκελο μαζί με τα πρωτότυπα 

έγγραφα που παραδίδετε στον Σύλλογο 

έξω από τον άσπρο φάκελο ΕΟΠΥΥ 

Ιανουαρίου 2023 

 
 

ΔΕΝ καταχωρούμε τίποτα στη πλατφόρμα 

του ΦΣΑ στο έντυπο υποβολής 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ – 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ 9Ο, 10Ο, 

11Ο – 2022   
 

(και χωρίς διαφορές, που απλά 

δεν εστάλησαν όταν έπρεπε) 

 

 

 Τιμολόγιο  

 ΣΣΥ του εκάστοτε 
μήνα   

 

(κάθε μήνας, ξεχωριστή ΣΣΥ 
+ΤΙΜ)  

 

Χωρίς φάκελο μαζί με τα πρωτότυπα 

έγγραφα που παραδίδετε στον Σύλλογο 

έξω από τον άσπρο φάκελο ΕΟΠΥΥ 
Ιανουαρίου 2023 

 

ΔΕΝ καταχωρούμε τίποτα στη πλατφόρμα 

του ΦΣΑ στο έντυπο υποβολής 

 


