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ΑΘΗΝΑ 25-2-2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Κατά την παραλαβή των συνταγών από τα courier παρατηρούνται συχνά λάθη που γίνονται
κατά το κλείσιμο των συνταγών και δυσκολεύουν την διαδικασία παραλαβής.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ θα βρείτε στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://fsa.gr/LinkClick.aspx?fileticket=HYSgY4TGOCU%3d&tabid=36

Συνοπτικά σας επισημαίνουμε τα εξής τα οποία θα πρέπει να τηρείτε:
 ΚΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ (αστυνομία) : οι πρωτότυπες συνταγές μπαίνουν κανονικά με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ
στη σειρά τους, και το τιμολόγιο και η συγκεντρωτική κατάσταση που αφορούν το ποσό που εξοφλεί το
ΤΕΑΠΑΣΑ (δηλαδή το ποσοστό της συμετοχης 10% ή 25% και το 50% της ασφαλιστικής διαφοράς), σε
έναν ξεχωριστό φάκελο όπως τα υπόλοιπα ταμεία του συλλόγου (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΤΥΠΕΤ κ.λ.π.). Το
καταχωρείτε υποχρεωτικά στο έντυπο υποβολής στο νούμερο 97.
ΔΕΝ βάζουμε το τιμολόγιο «χύμα» μαζί με τα τιμολόγια ΕΟΠΥΥ. ΔΕΝ βάζουμε το τιμολόγιο μέσα στον
πλαστικό φάκελο του ΕΟΠΥΥ. ΔΕΝ βάζουμε τον φάκελο ΤΕΑΠΑΣΑ μέσα στον πλαστικό φάκελο του
ΕΟΠΥΥ.


Τα αναλώσιμα του ΕΟΠΥΥ, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο έντυπο υποβολής του Συλλόγου. Τα
περισσότερα φαρμακεία ΔΕΝ τα καταχωρούν.



Το έντυπο υποβολής ΦΣΑ, το εκτυπώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και το έχετε μαζί με όλα τα τιμολόγια χύμα
έξω από τον φάκελο ΕΟΠΥΥ. Πολλά φαρμακεία ΔΕΝ εκτυπώνουν το έντυπο υποβολής συλλόγου, κάτι που
είναι λάθος.



Στο έντυπο υποβολής ΦΣΑ, καταχωρείτε όλα τα ταμεία και τιμολόγια ΕΟΠΥΥ τα οποία θέλετε να σας
πληρώσουν



Έξω από τον φάκελο του ΕΟΠΥΥ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχετε επικολλήσει την ετικέτα ΕΟΠΥΥ που
εκδίδεται από την σελίδα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, όταν εκδίδετε και το Συνοδευτικό Σημείωμα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.



Έξω από τον πλαστικό φάκελο του ΕΟΠΥΥ, θα υπάρχει υποχρεωτικά το Συνοδευτικό Σημείωμα
ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Χωρίς αυτό, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα σας εξοφλήσει. Πολλά
φαρμακεία ΔΕΝ βάζουν το συνοδευτικό σημείωμα μαζί με τα τιμολόγια έξω από τον πλαστικό φάκελο
ΕΟΠΥΥ, κάτι που είναι λάθος.



Στο Συνοδευτικό Σημείωμα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, θα πρέπει να έχετε καταχωρίσει όλα τα τιμολόγια που
αποστέλλετε προς τον ΕΟΠΥΥ (τιμολόγιο φαρμάκων, self test, ηπαρίνες, λιμενικό, Ευρωπαίοι, Εμβόλια
ΕΠΕ, ραντεβού covid). Κάποια φαρμακεία περνάνε μόνο κάποια από τα τιμολόγια, δηλαδή μόνο φάρμακα
κ.λ.π. Αυτό είναι λάθος και ενδέχεται να έχετε πρόβλημα με τα τιμολόγια που δεν έχετε καταχωρημένα στο
Συνοδευτικό Σημείωμα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.

Το πακέτο του ΕΟΠΥΥ θα το έχετε ως εξής τακτοποιημένο :
- Ο πλαστικός φάκελος ΕΟΠΥΥ (μπορεί να έχετε και παραπάνω πλαστικούς φακέλους), με κολλημένη
την ετικέτα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ στο εξωτερικό του σημείο.
- Έξω από τον πλαστικό φάκελο θα έχετε με αυτή τη σειρά τα τιμολόγια με ένα συνδετήρα όλα πιασμένα
μαζί και με λάστιχο έξω από τον πλαστικό φάκελο
 Έντυπο υποβολής ΦΣΑ
 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου πάνω δεξιά θα έχετε σημειώσει κωδικό ΦΣΑ
 συνοδευτικό ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
 συγκεντρωτική κατάσταση
 τιμολόγια
Όλους τους άλλους φακέλους των υπολοίπων ταμείων του ΦΣΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΥΠΕΤ,
ΕΔΟΕΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΑΠΑΣΑ) τους έχετε με ένα λάστιχο με την σειρά που φαίνονται στο έντυπο
υποβολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Για τα ταμεία του Συλλόγου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΥΠΕΤ, ΕΔΟΕΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΑΠΑΣΑ) εάν
έχετε και ΦΥΚ θα έχετε δύο φακέλους για κάθε περίπτωση ταμείου. Εάν δηλαδή, στη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ έχετε συνταγές και με κανονικά φάρμακα και ΦΥΚ , τότε θα πρέπει να υποβάλλεται δύο
φακέλους. Έναν με κανονικά φάρμακα με τιμολόγιο και συγκεντρωτική κατάσταση. Και έναν δεύτερο
φάκελο που απέξω θα σημείωσετε τα στοιχεία σας και τη λέξη ΦΥΚ που μέσα θα έχετε τις συνταγές με
ΦΥΚ, το τιμολόγιο και την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση. Αυτό ισχύει για όλα τα ταμεία του
ΦΣΑ.
ΓΙΑ ΤΟ Φ.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
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