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Θέμα: «Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών φαρμάκων 

Ιδιωτικών και Στρατιωτικών φαρμακειών» 

Σχετικά: 1. Η υπ’ αρίθμ. ΔΒ4/Γ99/1061/οικ.14225/ 2-6-2022 εγκύκλιος.  

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Οργανισμού θέτουμε υπόψη σας αναλυτικές οδηγίες 

σχετικά με ενέργειες που υποχρεούνται να κάνουν τα ιδιωτικά και στρατιωτικά φαρμακεία κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας υποβολής του λογαριασμού. Είναι απαραίτητο οι φαρμακοποιοί να 

καταχωρούν ορθά στο site eopyykmes τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη 

διαδικασία και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Για όλες τις εφαρμογές στο site υπάρχουν 

αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης που καθοδηγούν τους φαρμακοποιούς στις ενέργειες που πρέπει να 

κάνουν. 

 

Επισημαίνεται ότι από 1/7/2022 και μετά καταργείται η έκδοση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

Πληρωμής (ΣΚΠ) για όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς φαρμάκου που πρόκειται να υποβληθούν 

στον ΕΟΠΥΥ (ανεξάρτητα του σε ποιο μήνα αναφέρονται). 

Επιπρόσθετα από 1/7/2022 (για τις εκτελέσεις συνταγών από 1/6/2022 και μετά) καταργείται η 

διακριτή υποβολή ηπαρινών και τα φαρμακεία δεν διαχωρίζουν τις συνταγές ηπαρινών σε ξεχωριστό 

πακέτο και δεν εκδίδουν ξεχωριστό τιμολόγιο. 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ στο site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ 
 
1. Όλα τα φαρμακεία οφείλουν, πριν ξεκινήσουν στο site του ΚΜΕΣ τη δήλωση για ένα νέο μηνιαίο 

λογαριασμό που πρόκειται να υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, να: 

  

 
Εξαιρετικώς Επείγον – Αποστολή μέσω email 
 
 
Αθήνα, 22/6/2022 
 
Αρ. Πρωτ.:  ΔΒ4/Γ99/1251/οικ. 16167 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου 
Συνταγών 
Τμήμα Σχεδιασμού 
Παρακολούθησης Χορήγησης 
Θεραπευτικών Μέσων και 
Αξιοποίησης Ελέγχων 
 

Προς:   
1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
3. Στρατιωτικά Φαρμακεία Αθηνών (όλες 

οι διαχειρίσεις) 
4. Στρατιωτικό φαρμακείο 251 ΓΝΑ και 

υποκατάστημα Ελευσίνας 
 

Κοινοποίηση 
1. Αυτοτελές τμήμα Γραμματείας 

Διοικήτριας ΕΟΠΥΥ 
2. Γεν. Διευθυντή Οργάνωσης και 

Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 
3. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών 

Υποθέσεων  
4. Δνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ 
5. Δνση Οικονομικού ΕΟΠΥΥ 

                

Ταχ. Δ/νση:  Απ. Παύλου 12,  Μαρούσι   
Ταχ. Κώδικας:15123 
E-mail:d6@eopyy.gov.gr 

mailto:d6@eopyy.gov.gr
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a. Έχουν εκδώσει (ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τα στοιχεία Σειρά, Αριθμός, Ημερομηνία 

Έκδοσης, Τελική Αξία, Ποσό 1€) για κάθε τιμολόγιο που πρόκειται να συμπεριλάβουν στο 

λογαριασμό τους (και αυτά που αφορούν τις υποβολές του λογαριασμού που πρόκειται 

να υποβάλλουν αλλά και τα όποια πιστωτικά τιμολόγια επιστροφών – περικοπών έχουν 

εκδώσει για εκκαθαρισμένες υποβολές προηγούμενων λογαριασμών).   

b. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή να καταχωρίσουν στο site: 

i. Τους 13-ψήφιους αριθμούς των συνταγών που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 

μήνα αναφοράς του λογαριασμού, με τον κάθε ένα να συνοδεύεται από τον α/α 

μερικής εκτέλεσης (0=ολική, 1=πρώτη μερική, 2=δεύτερη μερική κ.ο.κ.) 

ii. Τα βασικά στοιχεία των τιμολογίων: 

 Τύπος τιμολογίου βάσει ΑΑΔΕ (επιλογή από λίστα στην καταχώριση) 

 Τύπος υποβολής (επιλογή από λίστα στην καταχώριση) 

 Σειρά τιμολογίου 

 Αριθμός τιμολογίου 

 Ημερομηνία έκδοσης (υποβοήθηση ημερολογίου στην καταχώριση) 

 Τελική αξία  

 Ποσό 1€ 

iii. Τα φαρμακεία που εκδίδουν τιμολόγια από πακέτο τιμολόγησης ενσωματωμένο 

στο σύστημα του φαρμακείου, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά (μαζί με 

τα βασικά στοιχεία κάθε τιμολογίου) και τα στοιχεία των αναλυτικών γραμμών 

του τιμολογίου (μία για κάθε συντελεστή ΦΠΑ), με τα εξής στοιχεία για κάθε 

αναλυτική γραμμή: 

 Περιγραφή 

 Ποσοστό ΦΠΑ 

 Ποσό ΦΠΑ 

 Καθαρή Αξία  

2. Ο κατάλογος επιλογών του φαρμακείου στην αρχική οθόνη του site eopyykmes έχει 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 
3. Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί με το site ένα φαρμακείο, θα εμφανιστεί η οθόνη με τα 

στοιχεία του φαρμακείου για να τα επικαιροποιήσει.  

Στο εξής πρέπει όλα τα φαρμακεία να ενημερώνουν αυθημερόν τα στοιχεία του φαρμακείου στο 

site για οποιαδήποτε μεταβολή τους, ιδιαίτερα για το e-mail στο οποίο θα λαμβάνουν μηνύματα 

από το ΕΟΠΥΥ-ΤΕΕΣ και τους ΑΜΚΑ των υπεύθυνων φαρμακοποιών, με βάση τους οποίους 

διαμορφώνεται το ποσό που μπορούν να λάβουν για τα ραντεβού εμβολιασμών και τα self-tests.  
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4. Για να δηλώσει το φαρμακείο ότι πρόκειται να υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ ένα νέο μηνιαίο 

λογαριασμό φαρμάκου, πρέπει να επιλέξει την επιλογή:  

Αμέσως μετά την επιλογή του μήνα αναφοράς εμφανίζεται οθόνη στην οποία αναφέρονται το 

πλήθος των εκτελέσεων συνταγών και τα τιμολόγια που έστειλε ηλεκτρονικά ή καταχώρησε το 

φαρμακείο. 

Αν το φαρμακείο ΔΕΝ έχει στείλει ηλεκτρονικά τους αριθμούς συνταγών και τα βασικά στοιχεία 

των τιμολογίων, τα στοιχεία στην οθόνη θα είναι κενά και ο φαρμακοποιός πρέπει να επιστρέψει 

στο σύστημά του για να στείλει ηλεκτρονικά τα ζητούμενα στοιχεία και να συνδεθεί εκ νέου με 

το site για να συνεχίσει. Σε περίπτωση που το σύστημα του φαρμακείου ΔΕΝ έχει τη 

δυνατότητα να στείλει ηλεκτρονικά τα ζητούμενα στοιχεία, τότε ο φαρμακοποιός πρέπει να τα 

καταχωρίσει στις οθόνες που «καλούνται» από τα αντίστοιχα πλήκτρα. Η καταχώριση των 

αριθμών συνταγών θα μπορεί να γίνει και με τον barcode reader. 

5. Αν το φαρμακείο έχει στείλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των τιμολογίων με τις αναλυτικές γραμμές 

τους (δηλαδή τα ποσά ανά συντελεστή ΦΠΑ), εμφανίζεται η οθόνη: 

 
Στην οθόνη εμφανίζονται αυτόματα όλα τα στοιχεία που έστειλε ηλεκτρονικά το σύστημα του 

φαρμακείου. Ο φαρμακοποιός πρέπει μόνο να δηλώσει το πλήθος των συνταγών ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ 

που εκτέλεσε στο μήνα αναφοράς του λογαριασμού και πρόκειται να τις συμπεριλάβει στο 

φυσικό αρχείο του λογαριασμού. 

Ο φαρμακοποιός ελέγχει τα στοιχεία της οθόνης και, σε περίπτωση που κάτι δεν του φαίνεται 

ακριβές, μπορεί να επιστρέψει στο σύστημά του, να αναδιαμορφώσει και να στείλει εκ νέου τα 

ζητούμενα στοιχεία (διαδικασία που θα μπορεί να επαναλάβει όσες φορές θέλει) έως ότου τελικά 

πατήσει το πλήκτρο . Το σύστημα θα τον ενημερώσει με κατάλληλο μήνυμα ότι πλέον 

δεν θα μπορεί να τροποποιήσει τις δηλώσεις του για το συγκεκριμένο λογαριασμό και με την 

επιβεβαίωση του χρήστη οι δηλώσεις οριστικοποιούνται: 

 
6. Σε περίπτωση που το φαρμακείο δεν έχει ενσωματωμένο στο σύστημά του πακέτο τιμολόγησης, 

οπότε και τα στοιχεία των τιμολογίων και η ανάλυση των ποσών ανά ΦΠΑ θα καταχωρούνται 

στο site, θα εμφανίζεται η ίδια οθόνη με έτοιμα τα στοιχεία μόνο στις στήλες «Ποσό 1€» και 

«Στοιχεία Τιμολογίων» αλλά και των γραμμών που αφορούν «Ραντεβού» και «self-tests». 

Ο φαρμακοποιός πρέπει να καταχωρίσει τα ποσά ανά υποβολή και συντελεστή ΦΠΑ και το 

πλήθος συνταγών που εκτελούνται για λογαριασμό των φαρμακαποθηκών ΕΟΠΥΥ «ΦΥΚ 

ΕΟΠΥΥ» (όπως και μέχρι σήμερα). Μπορεί να τα αποθηκεύει, να τα παίρνει εκ νέου και να τα 

τροποποιεί όσες φορές θέλει μέχρι τελικά να πατήσει το πλήκτρο . 
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7. Αφού οριστικοποιήσει τις δηλώσεις για το νέο λογαριασμό φαρμάκου, το φαρμακείο πρέπει: 

a. Να εκδώσει, σφραγίσει και υπογράψει το ΣΣΥ και ένα αντίγραφό του. 

b. Να εκδώσει σφραγίσει και υπογράψει όλα τα Τιμολόγια που αφορούν τις υποβολές του 

συγκεκριμένου λογαριασμού, αλλά και όσα πιστωτικά τιμολόγια επιστροφών – περικοπών 

(που αφορούν εκκαθαρισμένες υποβολές προηγούμενων λογαριασμών) θέλει να 

συμπεριλάβει στο λογαριασμό του και ένα αντίγραφο του καθ’ ενός. 

c. Να εκδώσει τις ετικέτες που θα χρησιμοποιήσει για τους πλαστικούς φακέλους των 

συνταγών. 

d. Να τοποθετήσει τα αντίγραφα των ΣΣΥ-Τιμολογίων και τις συνταγές στους πλαστικούς 

φακέλους, επικολλώντας, σε κάθε πλαστικό φάκελο, μια ετικέτα. 

Ενημέρωση Φαρμακείου κατά τη διάρκεια ελέγχου του λογαριασμού  

1. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του λογαριασμού από το ΕΟΠΥΥ-ΤΕΕΣ, το φαρμακείο (αν 

χρειάζεται) θα λαμβάνει μηνύματα, στο e-mail που έχει δηλώσει στο site, ότι πρέπει να συνδεθεί 

στο site του ΚΜΕΣ για να δει: 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου ύπαρξης, ορθότητας και πληρότητας του ΣΣΥ και των 

τιμολογίων κάθε υποβολής του λογαριασμού του και την πιθανή ανάγκη επανέκδοσης ή 

και αντικατάστασής ενός ή και περισσότερων από αυτά. 

 Τις επικείμενες περικοπές από συνταγές που θεωρούνται «θεραπεύσιμες». 

2. Στην οθόνη του site, μετά την επιτυχή σύνδεση του φαρμακείου θα φαίνεται το πλήθος των 

μηνυμάτων από το ΕΟΠΥΥ-ΤΕΕΣ προς το φαρμακείο:  

 
Με την επιλογή του εικονιδίου ,εμφανίζονται τα μηνύματα. 

Αν το μήνυμα αφορά επικείμενες «θεραπεύσιμες» περικοπές από συνταγές, με το πάτημα του 

πλήκτρου «ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ», ο φαρμακοποιός θα μπορεί να δει τις εικόνες των 

συνταγών και τους λόγους περικοπής της κάθε μιας. Το φαρμακείο θα έχει τη δυνατότητα, εντός 

4 ημερών από τη  ενημέρωσή του με mail, να «ανεβάσει» στο site εικόνες εγγράφων που, κατά 

την εκτίμησή του, μπορούν να «θεραπεύσουν» το λόγο της περικοπής μιας συνταγής.   

Ενημέρωση Φαρμακείου  

1. Αμέσως μετά τον υπολογισμό του ποσού προκαταβολής ή και του ποσού εκκαθάρισης για μια 

υποβολή ενός λογαριασμού του, το φαρμακείο θα λαμβάνει email ότι μπορεί να δει στο site τα 

στοιχεία της: 
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2. Για κάθε εκκαθαρισμένη υποβολή, θα είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία του πιστωτικού τιμολογίου 

επιστροφών περικοπών. 

3. Για κάθε συνταγή με περικοπή, θα είναι διαθέσιμες οι εικόνες των σελίδων της συνταγής με τον 

κανόνα ελέγχου, που δεν ικανοποιούσε και εξ αυτού περικόπηκε. 
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Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

1. Οι περιγραφές των υποβολών που μπορεί να συμπεριλάβει ένα φαρμακείο στο μηνιαίο 

λογαριασμό φαρμάκου προς τον ΕΟΠΥΥ είναι: 

1. Φάρμακα Δικαιούχων ΕΟΠΥΥ 

2. Φάρμακα Δικαιούχων Ε.Κ.Α.Α. 

3. Εμβόλια Ε.Π.Ε. Δικαιούχων ΕΟΠΥΥ 

4. Φάρμακα Δικαιούχων Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής 

5. Ραντεβού Εμβολιασμών Covid-19 

6. Διάθεση Self-tests Covid-19 

2. Ο τύπος (κατά ΑΑΔΕ) ενός τιμολογίου που εκδίδει ένα φαρμακείο μπορεί να είναι: 

 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης 

 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (για τις υπηρεσίες ραντεβού εμβολιασμών) 

 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο (Χρησιμοποιείται όταν το πιστωτικό διορθώνει ή 

ακυρώνει ένα τιμολόγιο μιας υποβολής του τρέχοντος λογαριασμού) 

 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο (Χρησιμοποιείται όταν το πιστωτικό αναφέρεται 

σε επιστροφές (rebate, rebate off patent και έκπτωση επί τιμολογίου) ή και σε περικοπές 

(από τιμολόγια λόγω υπερτιμολόγησης ή και από συνταγές)). 

3. Τα τιμολόγια που μπορεί να εκδώσει σήμερα ένα φαρμακείο και να τα συμπεριλάβει στο 

μηνιαίο λογαριασμό φαρμάκου προς τον ΕΟΠΥΥ είναι: 

A. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Χρησιμοποιείται στα χρεωστικά τιμολόγια των υποβολών 1 έως 4 και 6. 

B. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Χρησιμοποιείται στα χρεωστικά τιμολόγια της υποβολής 5. 

C. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Συσχετιζόμενο) 

Χρησιμοποιείται στα πιστωτικά τιμολόγια (δηλαδή αυτά που διορθώνουν λάθη τιμολόγησης) 

ΟΛΩΝ των υποβολών. 

D. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

Αφορά τις επιστροφές και περικοπές που παρακράτησε ο ΕΟΠΥΥ από μια υποβολή ενός 

φαρμακείου. 

4. Ακολουθούν πρότυπα για όλους τους τύπους τιμολογίων: 
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   ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

   Δέκα Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Πέντε € και Τριάντα Δύο λεπτά 

A. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

Σειρά - Αριθμός: 
 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΦΜ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ    ΣΥΜΒΑΣΗ: 2010123456 
ΔΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ 

Ημερομηνία: 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ  
[Περιγραφή Υποβολής – Έτος-Μήνας Αναφοράς]  

ΠΕΛΑΤΗΣ:  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ 
                     Αποστόλου Παύλου 12      
                     151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ     ΑΦΜ: 997478553    ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΜΕΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

 Φάρμακα:  ΧΧ,Χ% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

 Φάρμακα: ΧΧ,Χ% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

 Φάρμακα: ΧΧ,Χ% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

 ΣΥΝΟΛΑ: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: xxx.xxx,xx 
   

 ΜΕΙΟΝ (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€): xxx.xxx,xx 
      

 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΟΣΟ: xxx.xxx,xx 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ        ΧΧ,Χ%      ΧΧ,Χ%      ΧΧ,Χ%   
Καθαρή Αξία: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx Συνολική Καθαρή Αξία: xxx.xxx,xx 

Ποσό ΦΠΑ: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx Συνολικό Ποσό ΦΠΑ: xxx.xxx,xx 
Συνολική Αξία: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: xxx.xxx,xx 
 

 

   

 

 

 

 

 

                   
                     Σφραγίδα Φαρμακείου                     Υπογραφή Φαρμακοποιού 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_1: Ο μήνας αναφοράς πρέπει να έχει τη μορφή «YYYYMM» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_2: Στο τιμολόγιο της υποβολής «4. Φάρμακα Δικαιούχων Λιμενικού Σώματος – 

Ακτοφυλακής» ΔΕΝ πρέπει να υπάρχουν οι γραμμές που αφορούν: 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:, 

 ΜΕΙΟΝ (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€):, και 
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   ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

   Δέκα Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Πέντε € και Τριάντα Δύο λεπτά 

 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΟΣΟ: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_3: Στα τιμολόγια πώλησης φαρμάκων για τις υποβολές «1. Φάρμακα 

Δικαιούχων ΕΟΠΥΥ» και «2. Φάρμακα Κατόχων Ε.Κ.Α.Α.» ΔΕΝ απαιτείται πλέον ο 

διαχωρισμός των ποσών ανά ΦΠΑ σε Φ.Υ.Κ. και Λοιπά Φάρμακα. 

 

B. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

Σειρά - Αριθμός: 
 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΦΜ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ    ΣΥΜΒΑΣΗ: 2010123456 
ΔΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ 

Ημερομηνία: 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
[Περιγραφή Υποβολής – Έτος-Μήνας Αναφοράς]  

ΠΕΛΑΤΗΣ:  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ 
                     Αποστόλου Παύλου 12      
                     151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ     ΑΦΜ: 997478553    ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΜΕΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

 Ραντεβού εμβολιασμών Covid-19:  ΧΧ,Χ% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 
 

                  
    Συνολική Καθαρή Αξία: xxx.xxx,xx 
    Συνολικό Ποσό ΦΠΑ: xxx.xxx,xx 
    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: xxx.xxx,xx 

 

 

   

 

 

 

 

 

                   
                                       Σφραγίδα Φαρμακείου                     Υπογραφή Φαρμακοποιού 

 

 

 

C. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Συσχετιζόμενο) 

Το τιμολόγιο είναι ακριβώς ίδιο με το τιμολόγιο «ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ» ή «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

που διορθώνει. Απλώς ο τίτλος γίνεται «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Συσχετιζόμενο)». 

Το συσχετιζόμενο πιστωτικό τιμολόγιο υποβάλλεται μαζί και αφορά τον ίδιο μήνα αναφοράς με το 

χρεωστικό τιμολόγιο που διορθώνει. 
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D. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ  

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

Σειρά - Αριθμός:  

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΦΜ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ    ΣΥΜΒΑΣΗ: 2010123456 
ΔΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ 
 

Ημερομηνία: 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 
[Περιγραφή Υποβολής – Έτος-Μήνας Αναφοράς]  

 

ΠΕΛΑΤΗΣ:  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ 

                     Αποστόλου Παύλου 12      
                     151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ     ΑΦΜ: 997478553    ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ  ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΜΕΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XX,X% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XX,X% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XX,X% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

…: … … … … 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XX,X% xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 

 ΣΥΝΟΛΑ: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx 
 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ        ΧΧ,Χ%      ΧΧ,Χ%      ΧΧ,Χ%   
Καθαρή Αξία: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx Συνολική Καθαρή Αξία: xxx.xxx,xx 

Ποσό ΦΠΑ: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx Συνολικό Ποσό ΦΠΑ: xxx.xxx,xx 
Συνολική Αξία: xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: xxx.xxx,xx 
 

  

 

   

 

  

 

 

 

  

                             Σφραγίδα Φαρμακείου                                                                 Υπογραφή Φαρμακοποιού 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_1: Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση ενός πιστωτικού 

τιμολογίου επιστροφών – περικοπών θα διατίθενται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο από το site 
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του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ είτε μέσω web service είτε σαν εκτυπώσιμα τιμολόγια για να 

χρησιμοποιηθούν από το φαρμακείο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_2: Το φαρμακείο πρέπει να εκδίδει ΕΝΑ πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφών – 

περικοπών για κάθε υποβολή μετά την ενημέρωσή του για την οριστική εκκαθάρισή της. 

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Οργάνωσης & Σχεδιασμού 

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 

 

 

Γεώργιος Αγγούρης 

 

 

 

 

 


