
Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών 

φαρμακειών». 

Σχετικό: H υπ’ αρίθμ. Β2β./Γ.Π. οικ. 44715 ΚΥΑ  (Β’ 3279/2021). 

Α. Σε εφαρμογή της έκδοσης της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ, σχετικά με την εξαίρεση των Ηπαρινών 

από τη φαρμακευτική δαπάνη, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

1. Όπως είναι γνωστό στην θεραπευτική κατηγορία των Ηπαρινών περιλαμβάνονται όλα τα 

σκευάσματα που είναι ταξινομημένα στον κωδικό ATC4 Β01ΑB – Ομάδα Ηπαρίνης. Από 

την ΗΔΙΚΑ ΑΕ έχει εφαρμοστεί η διακριτή συνταγογράφηση για τα ανωτέρω σκευάσματα 

ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον, η διακριτή υποβολή των εκτελεσμένων συνταγών από τα 

ιδιωτικά φαρμακεία.  

2. Οι συνταγές που περιλαμβάνουν εκτέλεση Ηπαρίνης και αφορούν κάτοχο Ε.Κ.Α.Α. 

τοποθετούνται στο φάκελο με τις εκτελέσεις συνταγών σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και 

τιμολογούνται μαζί με όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις συνταγών στο τιμολόγιο των κατόχων 

Ε.Κ.Α.Α.  

3. Οι συνταγές που περιλαμβάνουν εκτέλεση Ηπαρίνης και αφορούν δικαιούχο του Λιμενικού 

Σώματος – Ακτοφυλακής  πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο με τις εκτελέσεις συνταγών 

σε δικαιούχους  του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής  και τιμολογούνται μαζί με όλες τις 

υπόλοιπες εκτελέσεις συνταγών στο τιμολόγιο των δικαιούχων Λιμενικού Σώματος – 

Ακτοφυλακής. 

4. Στο τιμολόγιο Ηπαρινών  περιλαμβάνονται τα αιτούμενα ποσά από χορήγηση Ηπαρινών 

μόνο σε Ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ & Δικαιούχους περίθαλψης του ν.4368/2016.  
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Β. Οθόνη έκδοσης ΣΣΥ 

Ακολουθεί ενδεικτική οθόνη έκδοσης ΣΣΥ για φαρμακείο που δεν υπόκειται σε μειωμένους 

συντελεστές ΦΠΑ. Για τα φαρμακεία που υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, η οθόνη 

είναι η ίδια με τη μόνη διαφορά ότι αλλάζουν οι συντελεστές ΦΠΑ. 

 
 

Στοιχεία Δαπάνης ΕΟΠΥΥ 

α. Στήλη «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΟΠΥΥ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ν.4368/2016 

i. ΦΥΚ 6%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση ΦΥ.Κ. που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016 

και υπόκεινται σε ΦΠΑ 6%.  

ii. ΦΥΚ 13%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση Φ.Υ.Κ. που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016 

και υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%. 

iii. Λοιπά 6%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση φαρμάκων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016, 

υπόκεινται σε ΦΠΑ 6% και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εμβόλια Ε.Π.Ε. και Ηπαρίνες. 

iv. Λοιπά 13%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση φαρμάκων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016 

και υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%. 

v. Λοιπά 24%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση φαρμάκων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016 

και υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%. 



 

β. Στήλη «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» 

Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση εμβολίων Ε.Π.Ε. που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016. 

γ. Στήλη «Ηπαρίνες» 

Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση Ηπαρινών που χορηγήθηκαν από 

το φαρμακείο σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν.4368/2016 και μόνο. 

δ. Στήλη «ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ» (κατόχων Ε.Κ.Α.Α.) 

i. ΦΥΚ 6%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση Φ.Υ.Κ. που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και υπόκεινται σε ΦΠΑ 6%. 

ii. ΦΥΚ 13%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση Φ.Υ.Κ. που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%. 

iii. Λοιπά 6%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση σκευασμάτων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και υπόκεινται σε ΦΠΑ 6%, 

(συμπεριλαμβανομένων ηπαρινών και εμβολίων ΕΠΕ που αφορούν κατόχους 

Ε.Κ.Α.Α.). 

iv. Λοιπά 13%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση σκευασμάτων 

που χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και υπόκεινται σε ΦΠΑ 

13%. 

v. Λοιπά 24%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση φαρμάκων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. και υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%. 

ε. Στήλη «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚ.»  

i. Λοιπά 6%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση σκευασμάτων που 

χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος - 

Ακτοφυλακής και υπόκεινται σε ΦΠΑ 6% (συμπεριλαμβανομένων ηπαρινών και 

εμβολίων ΕΠΕ που αφορούν κατόχους Ε.Κ.Α.Α.). 

ii. Λοιπά 13%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση σκευασμάτων 

που χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος - 

Ακτοφυλακής και υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%. 

iii. Λοιπά 24%: Το αιτούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση σκευασμάτων 

που χορηγήθηκαν από το φαρμακείο σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος - 

Ακτοφυλακής και υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%. 

 

2. Εισπραχθέν ποσό (1€) από συνταγές 

α. Για φάρμακα ασφαλισμένων & δικαιούχων ν.4368/2016 

Το ποσό που έχει εισπράξει ήδη το φαρμακείο από το 1€ ανά συνταγή για τις 

εκτελέσεις συνταγών σε ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016. 

β. Για φάρμακα Ευρωπαίων ασφαλισμένων (κατόχων Ε.Κ.Α.Α.) 

Το ποσό που έχει εισπράξει ήδη το φαρμακείο από το 1€ ανά συνταγή για τις 

εκτελέσεις συνταγών σε δικαιούχους Ε.Κ.Α.Α. 

 

 



γ. Για ηπαρίνες 

Το ποσό που έχει εισπράξει ήδη το φαρμακείο από το 1€ ανά συνταγή για τις 

εκτελέσεις συνταγών ηπαρινών σε ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν. 4368/2016. 

 

3. Πλήθος Εκτελέσεων 

α. Συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων & δικαιούχων ν.4368/2016 

i. Ηλεκτρονικές: Πλήθος ηλεκτρονικών εκτελέσεων. Κάθε μερική εκτέλεση μετρά 

σαν μία εκτέλεση, δηλαδή αν το φαρμακείο εκτέλεσε κατά τη διάρκεια του μήνα 100 

συνταγές σε ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016 εκ των οποίων μία 

εκτελέστηκε με τρεις μερικές εκτελέσεις θα βάλουμε πλήθος 102 και όχι 100.  

ii. Χειρόγραφες:  Πλήθος χειρόγραφων εκτελέσεων (δηλαδή εκτελέσεις που ΔΕΝ 

έγιναν μέσω ΗΔΙΚΑ και τα στοιχεία τους καταγράφηκαν μόνο στο σύστημα του 

φαρμακείου) ανεξάρτητα του αν αυτές είχαν εκδοθεί από τον ιατρό ηλεκτρονικά ή 

χειρόγραφα. Στις χειρόγραφες εκτελέσεις δεν έχει νόημα η μερική εκτέλεση. 

 

β. Εμβολίων Ε.Π.Ε. 

i. Ηλεκτρονικές: Πλήθος ηλεκτρονικών εκτελέσεων συνταγών εμβολίων Ε.Π.Ε. σε 

ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016.  

ii. Χειρόγραφες:  Πλήθος χειρόγραφων εκτελέσεων συνταγών εμβολίων Ε.Π.Ε. σε 

ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016. 

 

γ. Ηπαρινών 

i. Ηλεκτρονικές: Πλήθος ηλεκτρονικών εκτελέσεων συνταγών ηπαρινών σε 

ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016.  

ii. Χειρόγραφες:  Πλήθος χειρόγραφων εκτελέσεων συνταγών ηπαρινών σε 

ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/2016. 

 

δ. Συνταγών ΦΥΚ Φαρμακαποθηκών ΕΟΠΥΥ 

Πλήθος εκτελέσεων συνταγών με ΦΥΚ που το φαρμακείο εκτέλεσε για λογαριασμό 

φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (κάθε μερική 

εκτέλεση μετρά ξεχωριστά). 

 

ε. Συνταγών φαρμάκων ευρωπαίων ασφαλισμένων (κατόχων Ε.Κ.Α.Α.) 

Πλήθος εκτελέσεων (κάθε μερική εκτέλεση μετρά ξεχωριστά) σε κατόχους Ε.Κ.Α.Α. 

ανεξάρτητα του αν αυτές εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και του αν 

περιλαμβάνουν ή όχι εμβόλια Ε.Π.Ε ή ηπαρίνες. 

 

στ. Συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

Πλήθος εκτελέσεων (κάθε μερική εκτέλεση μετρά ξεχωριστά) σε δικαιούχους του 

ΕΛ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚ. ανεξάρτητα του αν αυτές εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και 

του αν περιλαμβάνουν ή όχι εμβόλια Ε.Π.Ε ή ηπαρίνες. 

 

 



Γ. Σύνθεση Μηνιαίου Λογαριασμού  

Κάθε μηνιαία υποβολή φαρμακείου (ανεξαρτήτως μήνα αναφοράς της υποβολής) πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 

Γ.1. Εκτός των φακέλων συνταγών 

I. Το πρωτότυπο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδόθηκε από το 

site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου και υπογραμμένο 

από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου. 

II. Την πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ). 

III. Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια (τουλάχιστον ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων και τα 

υπόλοιπα χρεωστικά ή και πιστωτικά παρακρατήσεων), σφραγισμένα με τη σφραγίδα 

του φαρμακείου και υπογραμμένα από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου: 

α. Τιμολόγιο ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368/2016 

β. Τιμολόγιο κατόχων Ε.Κ.Α.Α. 

γ. Τιμολόγιο εμβολίων Ε.Π.Ε. 

δ. Τιμολόγιο Ηπαρινών 

ε. Τιμολόγιο δικαιούχων ΕΛ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚ. 

στ. Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων 

IV. Φορολογική – Ασφαλιστική ενημερότητα (αν απαιτούνται) 

 

Γ.2. Εντός των φακέλων συνταγών 

I. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με αντίγραφα των ΣΣΥ, ΣΚΠ και όλων των 

τιμολογίων, με τη σημείωση (επί του φακέλου) «ΣΣΥ-ΣΚΠ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ». 

II. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τις εκτελέσεις συνταγών σε ευρωπαίους 

ασφαλισμένους (αν υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) «ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ» ανεξάρτητα του αν αυτές έγιναν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα ή του αν 

αυτές περιλαμβάνουν εμβόλια Ε.Π.Ε. ή όχι. 

III. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο)  με τις εκτελέσεις συνταγών σε δικαιούχους του 

Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής (αν υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) 

«ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΛ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚ.» ανεξάρτητα του αν αυτές έγιναν ηλεκτρονικά ή 

χειρόγραφα ή του αν αυτές περιλαμβάνουν εμβόλια Ε.Π.Ε. ή όχι. 

IV. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τις εκτελέσεις συνταγών ΦΥΚ 

Φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ (αν υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) 

«ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ Φαρμακαποθηκών ΕΟΠΥΥ». 

V. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τις εκτελέσεις συνταγών Εμβολίων Ε.Π.Ε. (αν 

υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ Ε.Π.Ε» 

ανεξάρτητα του αν αυτές έγιναν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. 

VI. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τις εκτελέσεις συνταγών Ηπαρινών (αν 

υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΗΠΑΡΙΝΩΝ» ανεξάρτητα 

του αν αυτές έγιναν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. 

VII. Ένα μικρό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τις χειρόγραφες εκτελέσεις συνταγών (αν 

υπάρχουν), με τη σημείωση (επί του φακέλου) «ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ». 

VIII. Τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές εκτελέσεις συνταγών διαχωρισμένες σε πακέτα ανά 

ημερομηνία εκτέλεσης. 

 

Το σύνολο των όσων αναφέρονται στο σημείο Γ.2. πρέπει να είναι τοποθετημένα 

μέσα σε μεγάλους πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε φάκελο πρέπει να είναι 



επικολλημένη μια από τις ετικέτες φακέλων, όπως αυτές εκδίδονται από το site του ΕΟΠΥΥ-

ΚΜΕΣ. 

 

Επισημαίνεται ότι η διακριτή υποβολή τιμολογίου Ηπαρινών τίθεται σε εφαρμογή για 

τις συνταγές που θα εκτελεστούν τον Αύγουστο 2021 και θα υποβληθούν στον 

ΕΟΠΥΥ τον Σεπτέμβριο 2021. Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση η διακριτή 

υποβολή Ηπαρινών εφαρμόζεται για τις συνταγές που θα εκτελεστούν έως και τον 

Δεκέμβριο 2021.  

 

Συνημμένο: H υπ’ αρίθμ. Β2β./Γ.Π. οικ. 44715 ΚΥΑ  (Β’ 3279/2021) – σελίδες 8. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



  
 


