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ΠΡΟ 

    Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ 

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Γξαθείν Πξνέδξνπ 

2.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ Α 

3. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ Β 

4. Γξ. Αλαπιεξωηή Γεληθνύ Γηεπζπληή  

5. Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ  

Πεηξαηώο 181(1
νο

 όξνθνο), 

11853 ΑΘΗΝΑ 

6.  Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο 

ύιινγνο 

Πεηξαηώο 134 & Αγαζεκέξνπ, 

11854 ΑΘΗΝΑ 

 

  ΘΕΜΑ: «σετικά με την παπακπάτηση 1εςπώ ςπέπ ΕΟΠΤΤ ανά σςνταγή πος εκτελείται» 

  ρεηηθά: 1.Νόκνο 4093/2012, άξζξν 1,ππ.ΙΒ παξ.12 

  2.Δγθύθιηνο Τπνπξγείνπ Τγείαο κε αξηζκ.πξωη.νηθ.232/2-1-2014 

  3.Τ.Α. Αξηζκ.ΓΤΓ3(α)/νηθ.104747 (ΦΔΚ2883/Β/2012) 

 

 

   ύκθωλα κε ηα αλωηέξω ζρεηηθά, νξίδεηαη ε εθ κέξνπο ηωλ αζζελώλ θαηαβνιή ππέξ ηνπ 

ΔΟΠΤΤ ηνπ πνζνύ ηνπ (1) ελόο επξώ αλά ζπληαγή πνπ εθηειείηαη από ηνλ θάζε θαξκαθνπνηό. 

ε πεξίπηωζε ειεθηξνληθήο εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο, ην 1 επξώ θαηαρωξείηαη απηόκαηα ζην 

πιεξωηέν πνζό ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

  ε  πεξίπηωζε ρεηξόγξαθεο εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο, ην 1 επξώ πξνζηίζεηαη ζην πιεξωηέν 

πνζό ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη αθαηξείηαη από ηελ επηβάξπλζε ηνπ ΔΟΠΤΤ όπωο αθξηβώο ζηελ 

πεξίπηωζε ηεο ειεθηξνληθήο εθηέιεζεο. 

Η Τπεξεζία καο,  γηα  ηελ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω, κε ην ππ’ αξηζκ. πξωη. Π60/3/28-1-

2014ελεκέξωζε ηνλ Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό ύιινγν ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπγθεληξωηηθήο θαηάζηαζεο ζπληαγώλ θαη ηηκνινγίωλ θαξκαθείνπ(ππνδείγκαηα 

επηζπλάπηνληαη). 

Από ηελ θαηάζεζε ηωλ ζπληαγώλ  Φεβξνπαξίνπ 2014, είλαη ππνρξεωηηθή ε ππνβνιή ηνπ 

εληύπνπ "πλνδεπηηθό εκείωκα Τπνβνιήο" πνπ θαηαηίζεηαη καδί κε ηα ηηκνιόγηα θαη ηελ 

ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε ηνπ Φαξκαθείνπ. Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε κηα λέα 

εθαξκνγή ζην site ΔΟΠΤΤ-ΚΜΔ ( https://www.eopyykmes.gr/ ) κε ηελ νπνία εηζάγνληαο ηα 
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αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηε θόξκα ηεο εθαξκνγήο, εθδίδνληαη ππνδείγκαηα ηηκνινγίωλ κε ην 

ζωζηό ηξόπν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξωζνύλ, θαζώο θαη ηνπ εληύπνπ "πλνδεπηηθό εκείωκα 

Τπνβνιήο". 

  ε ζπλέρεηα ηωλ αλωηέξω, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνύ  

θαξκαθείωλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηηο Τπεξεζίεο ζαο. Οη ινγαξηαζκνί πνπ  δελ πιεξνύλ όζα 

αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν έγγξαθν λα κελ παξαιακβάλνληαη θαη λα επηζηξέθνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζωζνύλ θαη λα ζπκπιεξωζνύλ ώζηε λα είλαη εθηθηή ε νξζή θαη έγθαηξε 

δηεθπεξαίωζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ηωλ εζόδωλ ηνπ Οξγαληζκνύ από ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο.   

 

πλ.θύιια:2                                                                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                         

      Γ.ΚΟΝΣΟ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΟΗ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ     

  
              

                        

                        

Έςτω ότι το αιτοφμενο ποςό τησ ΣΚΠ ενόσ φαρμακείου είναι : 40.000,00           

από τα οποία για ΦΥΚ είναι : 2.000,00           

και για λοιπά φάρμακα είναι : 38.000,00           

ενώ ειςέπραξε από τισ ςυνταγέσ (λόγω του 1€) : 278,60           

                        
Σο τιμολόγιο πρζπει να διαμορφωκεί ωσ εξισ:             

                        

          6,50%           

       Αξία ΦΤΚ:   2.000,00           

       Αξία Λοιπών Φαρμάκων:   38.000,00           

                        

                        

      
υνολικι Αξία (Φαρμακευτικι 

Δαπάνθ): 
  

40.000,00 
πρζπει να ςυμφωνεί με 

το ΑΝΣΚΣΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ τθσ ΚΠ        

      
Μείον (από ςυνταγζσ που 

υπόκεινται ςτο 1€): 
  

278,60           

                        

                        

      Πλθρωτζο από τον ΕΟΠΤΤ ποςό:   39.721,40          

                        

      Κακαρι αξία (Πλθρωτζου Ποςοφ):   37.297,09           

      ΦΠΑ (Πλθρωτζου Ποςοφ):   2.424,31           

                        

                        

          39.721,40           

                        
                        
                        

Η έκπτωςη επί τιμολογίου θα υπολογιςτεί και θα παρακρατηθεί από το ΚΜΕΣ            
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ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

ΑΦΜ :     ΜΗΝΑ:    
  

  ΕΣΟ:   
      

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ:                     

ΕΠΩΝΤΜΙΑ:     

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 
    

  Ημζρα    Α/Α τελευταίασ ςυνταγισ    

Αξία υνταγών                      
(με τιμζσ 

αποηθμίωςθσ)   

υμμετοχι 
Αςφ/νων           

(10 ι 25% επί 
τθσ τιμισ 

αποηθμίωςθσ)   Επιβάρυνςθ ΕΟΠΤΤ      

                      

                      

                      

                      

                      

  
         

  

  
         

  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ΚΛΙΝΙΚΩΝ:                 

                      

      
ΤΝΟΛΑ: 

              

  ΤΝΣΑΓΕ   ΠΟΟ               

1 € 
  

  
  

    
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ) :       

                      

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

  

      

ΑΡΙΘΜΟ:       
(Ημερομθνία) 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:       

  

  

ΠΟΟ:         

ΠΛΗΘΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
      

              

          
(φραγίδα) 

  
(Τπογραφι) 
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