
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν  ΕΟΠΥΥ 

Υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και 

για τα υπόλοιπα ταμεία. 

ΕΚΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ, 2 «πακέτα» δικαιολογητικά 

 ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ  :  

1) Έντυπο Υποβολής Συνταγών ΔΙΛΟΦΑΡ 
2) Αίτηση προς ΕΟΠΥΥ  

 

3) Φορολογική Ενημερότητα (ποσά άνω των 1496 €) 
4) Ασφαλιστική Ενημερότητα (ποσά άνω των 3000 €) 

 
5) Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων1 

6) Πακέτο με ΟΛΑ τα αντίγραφα τιμολογίων (σφραγισμένα με τη σφραγίδα φαρμακείου & 
υπογεγραμμένα) :  
 

i. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων ασφαλισμένων & ανασφάλιστων 
ii. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων για Ευρωπαίους Πολίτες (εάν υπάρχουν 

συνταγές) 
iii. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων για εκτελέσεις ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ (εάν υπάρχουν 

συνταγές) 
 

 ΔΕΎΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ  :   
 

1) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΜΕΣ (σφραγισμένο με τη σφραγίδα φαρμακείου & 
υπογεγραμμένο)  
 

2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων1 
 

3) Πακέτο με ΟΛΑ τα πρωτότυπα τιμολόγια (σφραγισμένα με τη σφραγίδα φαρμακείου & 
υπογεγραμμένο) 

i. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων ασφαλισμένων & ανασφάλιστων 
ii. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων για Ευρωπαίους Πολίτες (εάν υπάρχουν συνταγές) 
iii. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων για εκτελέσεις ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ (εάν υπάρχουν 

συνταγές) 

 
 
 

                                                           
1
 Στις συνταγές του Σεπτέμβρη που θα κατατεθούν στον Σύλλογο τις πέντε πρώτες εργάσιμες του Οκτωβρίου, θα βάλουμε 

συγκεντρωτική κατάσταση για τελευταία φορά. Η κατάργηση τις συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ισχύει από 1/11/20, 
δηλαδή για συνταγές φαρμάκων Οκτώβρη.  



 
 

 
ΕΝΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ τοποθετούνται : 

 

1) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΜΕΣ  

(σφραγισμένο με τη σφραγίδα φαρμακείου & υπογεγραμμένο)  

 

2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων2 

3) Πακέτο με ΟΛΑ τα τιμολόγια που θα περιέχει :  
 

i. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων ασφαλισμένων & ανασφάλιστων 
ii. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων για Ευρωπαίους Πολίτες (εάν υπάρχουν συνταγές) 

iii. Φωτοτυπία Τιμολογίου Φαρμάκων για εκτελέσεις ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ (εάν υπάρχουν συνταγές)  
 

4) Πακέτο Συνταγές Φαρμάκων ασφαλισμένων & ανασφάλιστων 
 

5) Πακέτο Χειρόγραφων Συνταγών (εάν υπάρχουν, τοποθετούνται πάνω-πάνω στον 1ο φάκελο)  
 

6) Υποφάκελος χάρτινος με την αναγραφή «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ » (εάν 

υπάρχουν συνταγές) που θα περιέχει μόνο τις εκτελέσεις συνταγών Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7)  Υποφάκελος χάρτινος με την αναγραφή «ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ ΕΟΠΠΥ» (εάν υπάρχουν συνταγές) που 
θα περιέχει μόνο τις εκτελέσεις συνταγών 

 

ΠΑΝΩ στους φακέλους του ΕΟΠΥΥ :  
 

 Σε κάθε σακούλα ΕΟΠΥΥ κολλάμε την «ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» που εκτυπώνουμε μαζί 
με το ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ από το site του ΚΜΕΣ 

 

                                                           
2
 Στις συνταγές του Σεπτέμβρη που θα κατατεθούν στον Σύλλογο τις πέντε πρώτες εργάσιμες του Οκτωβρίου, θα βάλουμε 

συγκεντρωτική κατάσταση για τελευταία φορά. Η κατάργηση τις συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ισχύει από 1/11/20, 
δηλαδή για συνταγές φαρμάκων Οκτώβρη. 


