
 

 

Αθήνα 24.06.2022 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε την εγκύκλιο με θέμα: «Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας 

εκκαθάρισης λογαριασμών φαρμάκων Ιδιωτικών και Στρατιωτικών φαρμακείων». Με βάση 

αυτήν, θα θέλαμε να σας υποδείξουμε τα αναλυτικά βήματα της διαδικασίας υποβολής 

για τις συνταγές του Ιουνίου, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου. 

 

Α)  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Οι εκτελεσμένες συνταγές (φυσικό αρχείο) υποβάλλονται από τα φαρμακεία στα γραφεία 

των ΔΙΛΟΦΑΡ και για τους υπόλοιπους Φ.Σ. στις οικείες ΠΕΔΙ, όπως ακριβώς γίνονταν έως 

τώρα εντός των προθεσμιών οι οποίες ισχύουν. 

Το φυσικό αρχείο παραδίδεται σε κλειστούς πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΥΥ εντός των 

οποίων έχουν συμπεριληφθεί: 

• Τα αντίγραφα των τιμολογίων και του ΣΣΥ σφραγισμένα και υπογεγραμμένα  (η ΣΚΠ 

έχει καταργηθεί, όπως και η υποχρέωση επισύναψης Ασφαλιστικών και Φορολογικών 

ενημεροτήτων οι οποίες αντλούνται αυτόματα από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ) 

• Οι συνταγές τοποθετούνται ανά Υποβολή και ανά ημέρα εκτέλεσης εντός της κάθε 

Υποβολής. 

• Εξωτερικά από όλους τους πλαστικούς φακέλους ΕΟΠΥΥ επικολλάται η «ΕΤΙΚΕΤΑ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» την οποία εκτυπώνουμε από την πύλη ΚΜΕΣ κατά τη 

διαδικασία υποβολής. 

• Δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσκόμιση της «Αίτησης ΕΟΠΥΥ»  

• ΕΚΤΟΣ των πλαστικών φακέλων ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν αντίγραφα τιμολογίων. 

• ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ τοποθετούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και το ΣΣΥ 

σφραγισμένα και υπογεγραμμένα, τα οποία προορίζονται για αποστολή στο ΤΕΕΣ 

με ευθύνη των Φ.Σ. και ΔΙΛΟΦΑΡ. 

 

Το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Συνταγών συστήνει:  

➢ Την τοποθέτηση στον αρχικό πλαστικό φάκελο ΕΟΠΥΥ όλων μαζί των συνοδευτικών 

έγγραφων και ακολούθως στον ίδιο φάκελο, πρώτα τις μικρότερες Υποβολές σε όγκο 



 

 

συνταγών και τελευταίες τις Υποβολές οι οποίες περιέχουν περισσότερες 

εκτελεσμένες συνταγές.  

➢ Οι συνταγές εντός της υποβολής είναι τοποθετημένες ανά ημέρα εκτέλεσης, 

πιασμένες με συνδετήρα αν είναι λίγες ή με λαστιχάκι αν είναι περισσότερες ανά 

ημέρα. 

➢ Αποφύγετε τη χρήση συρραπτικών επί των συνταγών. 

➢ Δεν συστήνεται η τοποθέτηση των συνταγών των Υποβολών ή των συνοδευτικών 

εγγράφων σε χάρτινους φακέλους εντός των πλαστικών φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (Αν 

παρόλα αυτά, χρησιμοποιήσετε χάρτινους υποφακέλους, θα πρέπει να γράψετε 

απέξω από τους υποφακέλους τι αφορούν) 

 

Β)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ 

 

Όταν ένα φαρμακείο συνδεθεί με το site του ΚΜΕΣ για να δηλώσει ότι πρόκειται να 

υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ ένα μηνιαίο λογαριασμό φαρμάκων, πρέπει να επιλέξει στην πρώτη 

οθόνη (μετά τη σύνδεσή του) την επιλογή :  

 

Όλα τα φαρμακεία οφείλουν, πριν ξεκινήσουν στο site του ΚΜΕΣ τη δήλωση για ένα νέο 

μηνιαίο λογαριασμό που πρόκειται να υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, να έχουν εκδώσει 

τιμολόγια ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τα στοιχεία: (Σειρά, Αριθμός, Ημερομηνία Έκδοσης, 

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

τους. 

 

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ → ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ  

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

1. Να αποστείλει ηλεκτρονικά το μοναδικό αριθμό κάθε συνταγής που εκτέλεσε κατά τη 

διάρκεια του μήνα αναφοράς του λογαριασμού, μέσω των προγραμμάτων τα οποία 

έχουν φτιάξει για αυτό ειδική εφαρμογή ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένα. 

2. Με την ίδια εφαρμογή των προγραμμάτων αποστέλλονται και τα στοιχεία όλων των 

τιμολογίων τα οποία έχουμε εκδώσει μέσα από το πρόγραμμα. (Θα πρέπει να 

εκδοθούν μέσα από το πρόγραμμα και τα τιμολόγια που αφορούν τα «Ραντεβού» και 

τα «Self-tests»). 

3. Ο φαρμακοποιός θα ελέγξει τα πεδία στην οθόνη ελέγχου (1η οθόνη), όσο αφορά 

τα  στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί μέσω του προγράμματος. Aν διαπιστώσει 



 

 

ελλείψεις θα επιστρέψει στο πρόγραμμα για να αποστείλει ξανά τα στοιχεία. Όταν 

βεβαιωθεί ότι είναι όλα σωστά θα επιλέξει  για να μεταφερθεί στο ΣΣΥ. (2η 

οθόνη) 

 

 
 

 
 

 
4. Το φαρμακείο δηλώνει το πλήθος των συνταγών ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ (ΦΥΚ μέσω της 

πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ) που τυχόν εκτέλεσε στο μήνα αναφοράς του λογαριασμού και 

πρόκειται να τις συμπεριλάβει στο φυσικό αρχείο του λογαριασμού. 

5. Ελέγχει τα στοιχεία της οθόνης του ΣΣΥ 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) 

6. Όταν έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου μπορεί να πατήσει το πλήκτρο 

 
➢ (Οδηγίες αναμένεται να δωθούν και από κάθε προγράμμα φαρμακείου 

ξεχωριστά) 

 

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ → ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

1. Να αποστείλει ηλεκτρονικά το μοναδικό αριθμό κάθε συνταγής που εκτέλεσε κατά τη διάρκεια 

του μήνα αναφοράς του λογαριασμού, μέσω των προγραμμάτων τα οποία έχουν φτιάξει για 

αυτό ειδική εφαρμογή ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένα. 
2. Επειδή δεν έχει εκδώσει τα τιμολόγια μέσω των προγραμμάτων τα στοιχεία των 

τιμολογίων δεν θα μεταφερθούν μέσω της εφαρμογής στην ΚΜΕΣ. (μηδενικά στοιχεία 

στην 1η οθόνη) 

3. Σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία των τιμολογίων θα 

καταχωρούνται στο site της ΚΜΕΣ από το φαρμακοποιό.  →  

 

4. Όταν βεβαιωθεί ότι είναι όλα σωστά θα επιλέξει  για να μεταφερθεί στο ΣΣΥ. 

(2η οθόνη) 

 
 

 



 

 

 
5. Στην οθόνη του ΣΣΥ θα εμφανιστούν μερικά από τα απαιτούμενα στοιχεία 

συμπληρωμένα (όσα «γνώριζε» και έστειλε ηλεκτρονικά το σύστημα του 

φαρμακείου) και συγκεκριμένα θα εμφανιστούν μόνο τα στοιχεία στις στήλες «Ποσό 

1€» και «Στοιχεία Τιμολογίων» αλλά και των γραμμών που αφορούν τα «Ραντεβού» 

και τα «Self-tests». Ο φαρμακοποιός θα συμπληρώσει την ανάλυση των ποσών ανά 

υποβολή και ανά συντελεστή ΦΠΑ. 

6. Το φαρμακείο δηλώνει το πλήθος των συνταγών ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ (ΦΥΚ μέσω της 

πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ) που τυχόν εκτέλεσε στο μήνα αναφοράς του λογαριασμού και 

πρόκειται να τις συμπεριλάβει στο φυσικό αρχείο του λογαριασμού  

7. Ελέγχει τα στοιχεία της οθόνης του ΣΣΥ και όταν έχει ολοκληρώσει όλες τις 

διαδικασίες ελέγχου μπορεί να πατήσει το πλήκτρο  

 

 

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ → ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΗΔΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE 

ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ 

➢ Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται πρόγραμμα εκτέλεσης ή 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. 
 



 

 

 

 

 

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να καταχωρίσει τα απαιτούμενα 

στοιχεία απευθείας στο site ΕΟΠΠΥ-ΚΜΕΣ: 

1. Τους αριθμούς των συνταγών που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 

μήνα αναφοράς. Η καταχώριση των αριθμών συνταγών θα μπορεί να γίνει 

και με τον barcode reader - διαβάζοντας το φύλλο έκδοσης της συνταγής και 

όχι αυτό του Ιατρού - επιλέγοντας το πλήκτρο  → 

2. Τα βασικά στοιχεία των τιμολογίων και συγκεκριμένα: Τύπος τιμολογίου 

(επιλογή από λίστα στην καταχώριση), Τύπος υποβολής (επιλογή από λίστα 

στην καταχώριση), Σειρά τιμολογίου, Αριθμός τιμολογίου, Ημερομηνία έκδοσης 

(υποβοήθηση ημερολόγιου στην καταχώριση), Τελική αξία, Ποσό 1€.  → 

3. Όταν βεβαιωθεί ότι είναι όλα σωστά θα επιλέξει  για να μεταφερθεί στο ΣΣΥ. (2η 

οθόνη) 

 



 

 

 

 

4. Τα ποσά ανά υποβολή και συντελεστή ΦΠΑ και το πλήθος συνταγών που τυχόν 

εκτελούνται για λογαριασμό των φαρμακαποθηκών ΕΟΠΥΥ «ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ» (όπως ακριβώς 

έκανε έως σήμερα). 

5. Ελέγχει ξανά τα στοιχεία της οθόνης του ΣΣΥ και όταν έχει ολοκληρώσει όλες τις 

διαδικασίες ελέγχου μπορεί να πατήσει το πλήκτρο  

 

Ζητήσαμε και έγινε δεκτό να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση 

εντοπισμού λάθους μετά την «Οριστικοποίηση» της υποβολής των συνταγών, όπως 

συμβαίνει αντίστοιχα και με τις γνωματεύσεις στο e-Dapy . 

H δυνατότητα αυτή η οποία θα υλοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου,  θα δίδεται μέσω του 

site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, με την προϋπόθεση  να μην έχει αποσταλεί στην ΚΜΕΣ το φυσικό 

αρχείο του λογαριασμού του. 

 

Γ)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

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.  

 

 


