
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΤΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ   

 ΕΟΠΥΥ  
 
Έχουν ενταχθεί τα εξής ταμεία :  
 
ΙΚΑ – ΟΓΑ – ΟΠΑΔ - ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ - ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ - 
Οίκος Ναύτου - ΔΕΗ – ΟΤΕ -   ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ  -  ΟΤΕ – 
ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΑΑ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ  - ΕΤΒΑ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
– ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης,   Παροχών – 
Εφημεριδοπώλες, ΕΤΑΠ ΜΜΕ Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης 
Παροχών  –  Εργάτες Τύπου ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ  Β ’ 

Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών – ΤΑΥΣΙΤ  ) 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ  

 ALPHA BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών 
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ) 

 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 AMERIKAN EXPRESS (δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα) 
 E.F.G. EUROBANK ERGASIAS (Κατόπιν συγχωνεύσεως των 

Τραπεζών EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ή 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ-
ΤΕΛΕΣΙΣ) 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ –ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ) 

 MARFIN – EGNATIA (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών 
ΛΑΪΚΗ, MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 PROBANK 
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 PROTON BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών 

ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK) 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ  
  EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)  H 

ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες 
: ΑΧΑΪΚΗ –ΔΡΑΜΑΣ –ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ) – 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) –  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ) – 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) –– ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ 
– ΧΑΝΙΩΝ) 
 

 Ηλεκτρονικές 
 Έκδοση και εκτέλεση συνταγών χειρόγραφων συνταγών 

μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν μπορούν να 
συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά.  
2. Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, οπότε θα ακολουθείται η  
διαδικασία της αναγραφής στο πίσω μέρος της συνταγής της 
ένδειξης «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας».  
Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η έκδοση χειρόγραφης συνταγής 
(αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή  
ή συνταγογράφηση σκευασμάτων που δεν ανευρίσκονται σε αυτή) 
και προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά  
προβλήματα μη εκτέλεσης / περικοπής στη διαδικασία του ελέγχου, 
είναι επιβεβλημένη η απόλυτα ευκρινής  
αναγραφή του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, καθώς και η συμπλήρωση 
όλων των υπολοίπων πεδίων της συνταγής.  
Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση και επιβάλλεται η συνταγογρά- 
φηση στο ενιαίο συνταγολόγιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι οι κάτωθι:  

o  συνταγογράφηση για Ευρωπαίους ασφαλισμένους, 
o  συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης,  
o  συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται 

μέσω ΙΦΕΤ, 
o  συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων,  
o  συνταγογράφηση αναλώσιμων του διαβήτη που γράφονται 

με ή χωρίς αντιδιαβητική αγωγή. 
 Μόνο για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου, ισχύουν 
και οι παλαιές μηχανογραφημένες του ταμείου, οι οποίες 
εκτελούνται χειρόγραφα   
 
 
 
 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φοιτητές)  Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Φοιτητές)  Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές) Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές) Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ (Φοιτητές) Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές) Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου 

 ΤΑΠΕΠΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ Χειρόγραφες του συνταγολογίου τους  

 ΕΥΔΑΠ Χειρόγραφες του συνταγολογίου τους 

 ΕΔΟΕΑΠ Χειρόγραφες  ειδικές μηχανογραφημένες συνταγές του Ταμείου 
τους.  

 ΤΥΠΕΤ  από 14/1/2013 εντάσσεται στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής  

Συνταγογράφησης. 



Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

1. Χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί έως 
13/1/2013 ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.  

2. Για συνταγές άνω των 100 Ευρώ για Αθήνα, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκη και άνω των 250 Ευρώ για την υπόλοιπη χώρα, 
απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή γιατρό του ταμείου υγείας εκτός 
αν αυτές έχουν συνταγογραφηθεί από τους γιατρούς του ΤΥΠΕΤ ή 
της Ο.ΑΤ.Υ.Ε.  

3. Διευκρινίζουμε ότι το ΤΥΠΕΤ ΔΕΝ έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ 

Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς αδυναμίας 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σημειώνεται ότι η συνταγή 
συνταγογραφείται κανονικά στο ατομικό  συνταγολόγιο του 
ΤΥΠΕΤ με την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής  
συνταγογράφησης». 

  

 


