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Θέμα: «Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών φαρμάκων
ιδιωτικών και Στρατιωτικών φαρμακειών»
Σχετικά: 1. Το αρ. 8 του ν. 4391/2022 ( Α94/13-5-2022) «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
2. Η υπό έκδοση ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Β2β/οικ. 30866/31-5-2022 με τίτλο «Εκκαθάριση ιδιωτικών και
στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων
περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» με Κ.Α.Δ. 28755.
Θέτουμε υπόψη σας ότι:
Α. με το άρθρο 8 του ν. 4391/2022 ( Α94/13-5-2022) τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 90 του ν.
4368/2016 (Α΄ 21), σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης ιδιωτικών /στρατιωτικών φαρμακείων ως
εξής:

«Από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία
αποστέλλουν, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) αυτού, τις μηνιαίες υποβολές
λογαριασμών τους, που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών (Τ.Ε.Ε.Σ.) της Διεύθυνσης Φαρμάκου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού, την ευθύνη της συλλογής των
λογαριασμών έχει ο αρμόδιος κατά τόπο φαρμακευτικός σύλλογος του διανεμητικού λογαριασμού,
προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στο Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών της
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Διεύθυνσης Φαρμάκου. Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία, οι οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι
αποστέλλουν απευθείας προς το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών της Διεύθυνσης
Φαρμάκου, εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα, τα παραστατικά πληρωμής,
ήτοι τα πρωτότυπα τιμολόγια και τα πρωτότυπα Συνοδευτικά Σημειώματα Υποβολής. Για τους
ανωτέρω λογαριασμούς δίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκαταβολή ύψους ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%) της κάθε υποβολής, μετά από έλεγχο των παραστατικών πληρωμής και καταχώρηση των
ποσών που αφορούν ποινές και πρόστιμα, καθώς και των ποσών επιστροφής του άρθρου 34 του ν.
3918/2011 (Α' 31) και του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α' 74), από το Τμήμα Ελέγχου και
Επεξεργασίας Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραστατικών πληρωμής, μαζί με τα ποσά που αφορούν ποινές και πρόστιμα, καθώς και τα ποσά
επιστροφής, διαβιβάζονται μέσω πληροφοριακού συστήματος στη Διεύθυνση Οικονομικού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των φαρμακείων που δεν
εμφανίζουν παρακρατήσεις υπέρ τρίτων. Η πληρωμή των φαρμακείων που εμφανίζουν
παρακρατήσεις υπέρ τρίτων, και συγκεκριμένα: α) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, β) οφειλές
από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και γ) οφειλές υπέρ της φορολογικής διοίκησης και των
ασφαλιστικών ταμείων, γίνεται μετά από επεξεργασία των στοιχείων παρακρατήσεων από τις ΠΕ.ΔΙ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαβίβαση των αποτελεσμάτων μέσω πληροφοριακού συστήματος στη
Διεύθυνση Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Για
την εξόφληση του υπόλοιπου πέντε τοις εκατό (5%) των υποβολών, ακολουθείται η διαδικασία
εκκαθάρισης που εφαρμόζεται σύμφωνα με την περ. β) για την εκκαθάριση των λοιπών παρόχων
και των φαρμακείων για τις παροχές πλην φαρμάκων. Ο φαρμακευτικός έλεγχος των συνταγών
φαρμάκων διενεργείται από το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών της Διεύθυνσης
Φαρμάκου. Τα αποτελέσματα του φαρμακευτικού ελέγχου διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις ΠΕ.ΔΙ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τις οποίες διενεργείται ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των υποβολών και
εκδίδεται η πράξη εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά παρακρατήσεων υπέρ τρίτων. Σε
περίπτωση περικοπής των ποσών των μη αποδεκτών δαπανών, τα ποσά αυτά παρακρατούνται από
το ποσό της πληρωμής του πέντε τοις εκατό (5%). Αν το ποσό της πληρωμής του πέντε τοις εκατό
(5%) υπολείπεται του ποσού των μη αποδεκτών δαπανών, το υπόλοιπο παρακρατείται από την
επόμενη πληρωμή. Αν το φαρμακείο αμφισβητεί την περικοπή των ποσών των μη αποδεκτών
δαπανών, δύναται, εντός προθεσμίας έξι (6) εργασίμων ημερών από την περιέλευση της
εκκαθάρισης σε γνώση του, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων
Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η αίτηση επανεξέτασης εξετάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από
την υποβολή της και έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της
υποβολής του φαρμακείου, κατά το μέρος που αφορά στην απόδοση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού
της πληρωμής του πέντε τοις εκατό (5%) αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται
να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
Η διαδικασία της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται μέχρι την πλήρη προσαρμογή των
πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό η οριστική εκκαθάριση των υποβαλλόμενων
δαπανών να είναι εντός του πλαισίου της υφιστάμενης νομοθεσίας και των συμβατικών
υποχρεώσεων. Η πλήρης προσαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται το
άρθρο ογδοηκοστό του ν. 4812/2021 (Α' 110) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
υπουργικές αποφάσεις».
Β. Δεδομένου ότι η παράταση που είχε δοθεί στην έναρξη της διαδικασίας υπ΄αρίθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.
12565 (ΦΕΚ Β 1282/18-03-2022) εξέπνευσε στις 31/5/2022 η ανωτέρω διαδικασία εκκαθάρισης τίθεται
σε εφαρμογή για τις συνταγές που θα εκτελεστούν από 1/6/2022 και στο εξής.
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Γ. Στην υπό έκδοση ΚΥΑ (συνημμένο έγγραφο 2) περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
διαδικασίας.
1. Οι λογαριασμοί των ιδιωτικών και Στρατιωτικών Φαρμακείων, αποστέλλονται από τα φαρμακεία,
μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο Τμήμα Ελέγχου και
Επεξεργασίας Συνταγών (ΤΕΕΣ) της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση
διανεμητικού λογαριασμού την ευθύνη της συλλογής των λογαριασμών την έχει ο αρμόδιος κατά
τόπο φαρμακευτικός σύλλογος του διανεμητικού λογαριασμού προκειμένου στη συνέχεια να
αποσταλούν στο ΤΕΕΣ. Οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι υποχρεούνται με δική τους δαπάνη να
αποστέλλουν, εντός των πρώτων δέκα εργασίμων ημερών κάθε μήνα, στο ΤΕΕΣ τα πρωτότυπα
τιμολόγια μαζί με τα ΣΣΥ των φαρμακείων.
2. Ο λογαριασμός συνταγών φαρμάκων ιδιωτικού/στρατιωτικού φαρμακείου αποτελείται από μία έως
τέσσερεις υποβολές που διακρίνονται σε α) υποβολή για συνταγές δικαιούχων περίθαλψης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το τιμολόγιό τους, β) υποβολή για συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων με το
τιμολόγιό τους, γ) υποβολή για συνταγές δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής
σύμφωνα με το ν. 4676/2020 αρ. 44 με το τιμολόγιό τους, δ) υποβολή για συνταγές εμβολίων ΕΠΕ,
με το τιμολόγιό τους καθώς και οιαδήποτε άλλη κατηγορία προστίθεται με Υπουργική Απόφαση και
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Όλες οι προς αποζημίωση συνταγές, εκδίδονται και εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος
της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αλλιώς δεν είναι δυνατή η υποβολή τους. Οι
ηλεκτρονικές συνταγές χωρίζονται σε πακέτα ανά υποβολή και ανά ημέρα εκτέλεσης. Από την
ΗΔΙΚΑ έχουν επισημανθεί με μοναδικό κωδικό οι συνταγές προκειμένου να είναι εύκολη η
ταξινόμηση τους ανά υποβολή. Κωδικοί επισήμανσης από ΗΔΙΚΑ έχουν ως κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.

Συνταγές
Συνταγές
Συνταγές
Συνταγές
Συνταγές

δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ και ανασφάλιστων.
εμβολίων ΕΠΕ
δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής)
Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
ΦΥΚ Φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ

4. Τα πληροφοριακά συστήματα των ιδιωτικών φαρμακείων αποστέλλουν στο ΤΕΕΣ τους σειριακούς
αριθμούς των συνταγών που έχουν τελικά υποβληθεί από κάθε φαρμακείο που έχει σύμβαση με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση της υποβολής του φαρμακείου.
5. Η χορήγηση προκαταβολής 95% γίνεται μετά από επεξεργασία από το τμήμα επεξεργασίας και
ελέγχου συνταγών (ΤΕΕΣ) της Δνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπου ψηφιοποιούνται τα στοιχεία
του λογαριασμού (τιμολόγια και ΣΣΥ) τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του Ελέγχου των
παραστατικών για τη χορήγηση της προκαταβολής. Από το πληροφοριακό σύστημα γίνονται
αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ως προς την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών
της πληρωμής (ΣΣΥ-τιμολόγια) και οι απαραίτητοι έλεγχοι συμφωνίας του ποσού των τιμολογίων με
το άθροισμα των αιτούμενων ποσών των συνταγών.
6. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παραστατικών μαζί με τα ποσά που αφορούν ποινές/πρόστιμα και
ποσά επιστροφής διαβιβάζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη Δνση Οικονομικού
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή των φαρμακείων που δεν εμφανίζουν
παρακρατήσεις υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα: 1) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, 2) οφειλές
από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και 3) οφειλές υπέρ ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι
διαδικασίες της παραγράφου 1 και της παρούσης ολοκληρώνονται εντός 20 ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ).
7. Η πληρωμή των φαρμακείων που εμφανίζουν παρακρατήσεις, γίνεται μετά από επεξεργασία των
στοιχείων παρακρατήσεων και συγκεκριμένα: 1) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, 2) οφειλές
από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και 3) οφειλές υπέρ ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων, από τις
ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού και διαβίβαση των αποτελεσμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος
στη Δνση Οικονομικού ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Οι διαδικασίες των παρ.1
και παρ.3 ολοκληρώνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των
παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ).
8. Ο φαρμακευτικός έλεγχος συνταγών γίνεται σε δείγμα συνταγών από τους ελεγκτές φαρμακοποιούς
του ΤΕΕΣ, στις συνταγές που εντοπίστηκαν παραβάσεις από το σύστημα, προς επιβεβαίωση των
παραβάσεων. Στις συνταγές φαρμάκων που εντοπίσθηκαν παραβάσεις από το πληροφοριακό
σύστημα, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον φαρμακευτικό έλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω
διαδικασία, περικόπτεται το ποσό της συγκεκριμένης παράβασης το οποίο ανάγεται στο αιτούμενο
ποσό του τιμολογίου δαπάνης της υποβολής που αφορά η συνταγή. Επισυνάπτεται συνοπτικός
Πίνακας με τους ελέγχους που γίνονται κατά τον φαρμακευτικό έλεγχο τον συνταγών μαζί με τις
αναλυτικές οδηγίες για τους ελεγκτές φαρμακοποιούς, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ.
9. Μετά από την ολοκλήρωση του φαρμακευτικού ελέγχου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, από το
τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών του ΕΟΠΥΥ εκδίδονται ηλεκτρονικά ανά λογαριασμό
φαρμακείου:
α. Φύλλο Φαρμακευτικού Ελέγχου Συνταγών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των
συνολικών στοιχείων του λογαριασμού, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον φαρμακευτικό
έλεγχο και ειδικότερα:
α1. Η συνολική αιτούμενη δαπάνη του λογαριασμού του ιδιωτικού/στρατιωτικού φαρμακείου ανά
υποβολή που έχει κατατεθεί.
α2. Ο αριθμός των συνταγών του δείγματος ελέγχου που περικόπτονται, μετά τον
αυτοματοποιημένο έλεγχο από το σύστημα και την επιβεβαίωση του φαρμακευτικού ελέγχου, μαζί
με το ποσό της περικοπής, ανά υποβολή που αφορά η περικοπή, προκειμένου να γίνει η
προβλεπόμενη αναγωγή κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.
Τα στοιχεία του Φύλλου Φαρμακευτικού Ελέγχου Συνταγών διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μέσω του
πληροφοριακού συστήματος, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση προκειμένου να ληφθεί υπόψη
στον υπολογισμό του αποτελέσματος της εκκαθάρισης του λογαριασμού δαπανών.
10. Ο Διοικητικός Έλεγχος των παραστατικών της πληρωμής γίνεται με ευθύνη των οικείων
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού που
αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των υποβολών (τιμολόγια,
συνοδευτικά σημειώματα υποβολής, σαρωμένες συνταγές του δείγματος του άρθρου 4 παρ. 2 του
παρόντος, ποσά επιστροφών) τα οποία είναι απαραίτητα για την διενέργεια του διοικητικούοικονομικού ελέγχου των υποβολών, ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητα τους,
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προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με την περί Δημοσίου Λογιστικού
νομοθεσία και να αποδοθεί το υπόλοιπο 5% των υποβολών. Επισυνάπτεται οδηγός Διοικητικού
Ελέγχου των συνταγών.
11. Μετά από την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των σαρωμένων συνταγών του δείγματος, από
τους αρμόδιους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού εκδίδονται:
α. Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών
στοιχείων του λογαριασμού ανά υποβολή, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον διοικητικό
έλεγχο και ειδικότερα:

Η συνολική αιτούμενη δαπάνη της υποβολής,

Ο αριθμός των συνταγών όπου έγινε διοικητικός έλεγχος,

Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον διοικητικό έλεγχο προκειμένου να γίνει
η προβλεπόμενη αναγωγή κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.
β. Πράξη εκκαθάρισης στην οποία αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της
κάθε υποβολής του λογαριασμού, το σύνολο των στοιχείων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και ειδικότερα:

Το συνολικό αιτούμενο ποσό,

Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών του φαρμακευτικού ελέγχου στο δείγμα
συνταγών της σάρωσης (5%),

Το ποσό περικοπών του διοικητικού ελέγχου δείγματος,

Το συνολικό ποσό των περικοπών του δείγματος μετά την αναγωγή,

Το ποσοστό (%) περικοπών ψηφιοποιημένου δείγματος,

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Η πράξη εκκαθάρισης, που υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής
Διεύθυνσης και τηρείται στο αρχείο της, με επισυναπτόμενη την εκτύπωση του Φύλλου Ελέγχου
Συνταγών και του φύλλου Διοικητικού Ελέγχου.
12. Σε περίπτωση περικοπής γίνεται ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το ιδιωτικό φαρμακείο μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος και το ιδιωτικό φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας eopyykmes.gr μπορεί να
έχει αναλυτική ενημέρωση για το λόγο της περικοπής μαζί με την εικόνα της συνταγής. Το ιδιωτικό
φαρμακείο δύναται, σε περίπτωση αμφισβήτησης της περικοπής, να υποβάλει στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.
της περιοχής του, αίτηση επανεξέτασης εντός έξι εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του. Η
αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω
υποβολής του φαρμακείου, όσον αφορά την απόδοση από τον Οργανισμού του υπολοίπου 5% του
ποσού. Σε περιπτώσεις που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το 2,5% του αιτούμενου της
υποβολής, ο έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της συγκεκριμένης υποβολής και εξετάζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια
διαβιβάζεται αρμοδίως. Οι ενστάσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δύο μηνών, από την
υφιστάμενη Επιτροπή Ενστάσεων Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΠΕ.ΔΙ. θα
πρέπει να παρακολουθούν τις υποβολές των ενστάσεων και να μην προωθούν προς πληρωμή τις
υποβολές που αφορούν πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης τους από την αρμόδια επιτροπή.
Το λογιστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οριστικοποιεί το
σύνολο των μηνιαίων υποβολών των φαρμακείων της χωρικής της αρμοδιότητας, αφού
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παρακρατηθούν τα ποσά των περικοπών του φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου, και
αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για την ενταλματοποίηση
των δαπανών που αφορούν το υπόλοιπο του 5% κάθε υποβολής του λογαριασμού. Στις περιπτώσεις
που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το ποσό του 5 %, το υπόλοιπο ποσό της περικοπής
παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου. Αν το φαρμακείο δεν υποβάλει
επόμενο λογαριασμό, ο φαρμακοποιός ενημερώνεται να καταθέσει το οφειλόμενο ποσό στο
λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 30 ημερών. Εάν δεν καταθέσει το ποσό, μετά την παρέλευση του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος το ποσό αναζητείται μέσω αναγκαστικής είσπραξης
Η όλη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την
παραλαβή των λογαριασμών συνταγών φαρμάκων στο ΤΕΕΣ.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ έχουν γίνει οι
απαραίτητες τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρξει νέα αναλυτικότερη εγκύκλιος.
13. Σύνθεση Μηνιαίου Λογαριασμού
Τα φαρμακεία οφείλουν να τακτοποιούν τις υποβολές τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον
Πίνακα 1 της ΚΥΑ όπως περιλαμβάνεται κατωτέρω.
Πίνακας 1
ΙΔΙΩΤΙΚΑ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
1.
Κάθε μηνιαίος λογαριασμός ιδιωτικού – στρατιωτικού φαρμακείου περιλαμβάνει:

Έναν ή και περισσότερους προ-τυπωμένους πλαστικούς φακέλους, με επικολλημένη σε
κάθε φάκελο την αντίστοιχη ετικέτα έτσι όπως αυτές εκδίδονται από το site
«www.eopyykmes.gr», και

Ένα φάκελο (εκτός των πλαστικών φακέλων) με τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα
πρωτότυπα του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) και των τιμολογίων που
υποβάλλονται (είναι ο φάκελος που στέλνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι απευθείας προς το ΤΕΕΣ)
2.
Οι προ-τυπωμένοι πλαστικοί φάκελοι περιλαμβάνουν:
α) Ένα φάκελο με

Το σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο έντυπο του Συνοδευτικού Σημειώματος
Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδίδεται από το site «www.eopyykmes.gr».

Τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα των Τιμολογίων που υποβάλλονται, κατά
προτίμηση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το https://www.eopyykmes.gr και είναι τα ακόλουθα:
o
Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
o
Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.
o
Τιμολόγιο Εμβολίων ΕΠΕ.
o
Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής.
o
Τιμολόγιο που αφορά τα οριστικοποιημένα ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του covid19 που πραγματοποιήθηκαν από το φαρμακείο.
o
Τιμολόγιο που αφορά το ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από Κορωνοιό.
o
Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων από προηγούμενες πληρωμές.
β) Το σύνολο των ηλεκτρονικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο κατά τη διάρκεια
του μήνα αναφοράς του λογαριασμού.
3.

Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων ταξινομούνται ως εξής:
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α) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε κατόχους ΕΚΑΑ (Ευρωπαίους ασφαλισμένους),
ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
β) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές που αφορούν σε Εμβόλια ΕΠΕ, σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ
ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
γ) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος –
Ακτοφυλακής, ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
δ) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταξινομημένες σε μικρότερα
πακέτα ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
και δύναται να περιλαμβάνει
Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών που ανήκουν στο Ν. 4623/2019 άρθρο 74.
Επειδή η διαδικασία της δειγματοληψίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή ταξινόμηση των
λογαριασμών θα πρέπει τα ιδιωτικά φαρμακεία να τακτοποιούν τους λογαριασμούς με ιδιαίτερη
προσοχή προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην τελική πληρωμή τους. Δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιείται συρραπτικό κατά την ταξινόμηση των συνταγών σε πακέτα.
Όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται μέσα στο μήνα Ιούνιο 2022 να επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία τους στην καρτέλα που διατηρούν στην ιστοσελίδα eopyykmes.gr και να δηλώνουν στο
εξής αυθημερόν οποιαδήποτε μεταβολή αφορά αυτά.
Συνημμένα: 1. Οδηγός Φαρμακευτικού ελέγχου συνταγών
2. Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου συνταγών

Ο Γενικός Διευθυντής
Οργάνωσης & Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Γεώργιος Αγγούρης
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Συνημμένο 1.
Οδηγός Φαρμακευτικού ελέγχου συνταγών
Ο λογαριασμός φαρμάκων ιδιωτικού φαρμακείου αποτελείται από τέσσερεις υποβολές
συνταγών:
α) Συνταγές που αφορούν σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ (ασφαλισμένους και
ανασφάλιστους).
β) Συνταγές κατόχων ΕΚΑΑ (Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι).
γ) Συνταγές που αφορούν σε Εμβόλια ΕΠΕ, σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.
δ) Συνταγές σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής.
Όλες οι προς αποζημίωση συνταγές, εκδίδονται και εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του
συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Δεδομένου ότι όλες οι
συνταγές είναι ηλεκτρονικές δεν απαιτείται η θεώρηση τους.
Στο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου συνταγών του ΕΟΠΥΥ στο ΤΕΕΣ εισάγονται οι
ηλεκτρονικές πληροφορίες που αποστέλλει καθημερινά η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω της διασύνδεσης
της με το ΤΕΕΣ, σχετικά με τα στοιχεία έκδοσης και εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών
στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Από κάθε υποβολή του φαρμακείου
επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα συνταγών. Για την εξαγωγή του δείγματος
κατηγοριοποιείται το σύνολο των συνταγών κάθε υποβολής ανά ημέρα εκτέλεσης και
επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από τυχαία επιλεγείσες από το ηλεκτρονικό
σύστημα ημέρες εκτέλεσης. Η δειγματοληψία επί της εκάστοτε υποβολής του φαρμακείου
δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
αριθμού των συνταγών που περιέχει, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 4 συνταγές στις
περιπτώσεις που η υποβολή περιέχει περισσότερες από 3 συνταγές ενώ στις περιπτώσεις
που η υποβολή περιέχει λιγότερες από 5 συνταγές τις περιλαμβάνει όλες. Σε περιπτώσεις
λογαριασμών που περιλαμβάνουν έως και 10 συνταγές θα γίνεται έλεγχος στο σύνολο των
συνταγών του λογαριασμού ανεξαρτήτως των υποβολών. Στο ανωτέρω δείγμα συνταγών
εφαρμόζονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕΣ αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για την
ορθή εκτέλεση των συνταγών σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία. Στη συνέχεια
διενεργείται επιπλέον φαρμακευτικός έλεγχος από τους ελεγκτές φαρμακοποιούς του ΤΕΕΣ,
στις συνταγές που εντοπίστηκαν παραβάσεις από το σύστημα, προς επιβεβαίωση των
παραβάσεων.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕΣ στο δείγμα των
συνταγών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Πίνακα, όπου κατά περίπτωση αναφέρονται και
οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τους ελεγκτές φαρμακοποιούς, στις περιπτώσεις
όπου προτείνονται από το σύστημα συνταγές προς περικοπή.
Όσον αφορά τους ελέγχους που αφορούν την εύρεση ταινίας γνησιότητας άλλης μορφής
και περιεκτικότητας (έλεγχος 10 και 11) θα πρέπει πριν την περικοπή να γίνεται επικοινωνία
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μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τη Δνση Φαρμάκου στο email
d6.t1@eopyy.gov.gr προκειμένου να διερευνηθεί ένα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα
δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ.
Ο έλεγχος του δοσολογικού σχήματος γίνεται ηλεκτρονικά από την ΗΔΙΚΑ σε περιπτώσεις
δισκίων, σιροπιών και αναπνευστικών φαρμάκων (αμπούλες). Στα υπόλοιπα αποδίδεται η
απαιτούμενη ποσότητα για μηνιαία θεραπεία (δίμηνη θεραπεία στην περίπτωση δίμηνης
συνταγής) λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ημερήσιες δόσεις που περιλαμβάνονται στην
οδηγία του ιατρού.
Οι ελλείψεις των συνημμένων εγγράφων (γνωματεύσεις και τιμολόγια αγοράς) που
απαιτούνται κατά τους ελέγχους υπ΄αρίθμ. 16 και 17, είναι θεραπεύσιμες καθώς το
φαρμακείο ενημερώνεται να αποστείλει στο ΤΕΕΣ τα απαιτούμενα έγγραφα εντός τεσσάρων
ημερών. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα απαιτούμενα έγγραφα τότε γίνεται περικοπή
της συνταγής. Για τον έλεγχο που αφορά την τιμολόγηση φαρμάκων που περιλαμβάνονται
στη θετική λίστα αποζημίωσης (έλεγχος 18) θα πρέπει πριν την περικοπή να γίνεται
επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τη Δνση Φαρμάκου στο
email d6.t1@eopyy.gov.gr προκειμένου να διερευνηθεί ένα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα
δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η συνταγή αφορά δικαιούχο μη ενταγμένου
στον ΕΟΠΥΥ ΦΚΑ

ΑΦΟΡΑ

1

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

Δεν βρέθηκε η εικόνα της εκτέλεσης της
συνταγής ενώ πρόκειται για συνταγή που
δηλώθηκε ηλεκτρονικά και τιμολογήθηκε

ΣΥΝΤΑΓΗ

Περικοπή συνταγής αν έχει
ζητηθεί η αξία της

3

ΝΑΙ

Η έκδοση της συνταγής ακυρώθηκε από τον
εκδότη ιατρό

ΣΥΝΤΑΓΗ

Περικοπή συνταγής αν έχει
ζητηθεί η αξία της

4

ΝΑΙ

Η εκτέλεση της συνταγής ακυρώθηκε από το
φαρμακείο

ΣΥΝΤΑΓΗ

Περικοπή συνταγής αν έχει
ζητηθεί η αξία της

5

ΝΑΙ

Εκτέλεση συνταγής χωρίς καμία ταινία
γνησιότητας

ΣΥΝΤΑΓΗ

Περικοπή συνταγής αν έχει
ζητηθεί η αξία της

6

ΝΑΙ

Εκτέλεση φαρμάκου χωρίς καμία ταινία
γνησιότητας

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος

7

ΝΑΙ

Λιγότερες ταινίες από ποσότητα εκτέλεσης
ΗΔΙΚΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή ποσότητας ίσης
με τις ταινίες γνησιότητας
που λείπουν

8

ΝΑΙ

Βρέθηκαν ταινίες για φάρμακο που δεν
περιλαμβάνεται στα στοιχεία από ΗΔΙΚΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος

9

ΝΑΙ

Βρέθηκε ταινία γνησιότητας σκευάσματος
διαφορετικής δραστικής από τις
συνταγογραφημένες

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος

10

ΝΑΙ

Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης
περιεκτικότητας

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος

ΣΥΝΤΑΓΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Περικοπή συνταγής αν έχει
ζητηθεί η αξία της

9

11

ΝΑΙ

Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης μορφής

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος,
αφού γίνει επικοινωνία με
το τη Δνση Φαρμακου στο
email d6.t1@eopyy.gov.gr

12

ΝΑΙ

Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης συσκευασίας

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος,
αφού γίνει επικοινωνία με
το τη Δνση Φαρμακου στο
email d6.t1@eopyy.gov.gr
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ΝΑΙ

ΦΥΚ με ΛΤ μεγαλύτερη από 3000

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Περικοπή σκευάσματος αν
δεν έχει λειτουργήσει ο
έλεγχος.

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Ηλεκτρονικός έλεγχος σε
δισκία, σιρόπια και
αναπνευστικά φάρμακα
(αμπούλες). Στα υπόλοιπα
αποδίδεται η απαιτούμενη
ποσότητα για μηνιαία
θεραπεία (δίμηνη θεραπεια
στην περίπτωση δίμηνης
συνταγής)

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Καμμία ενέργεια μέχρι να
απαντηθεί ερώτημα προς
το Υπουργείο Υγείας

14

15

16

ΝΑΙ

Η κάλυψη του δοσολογικού σχήματος απαιτεί
λιγότερα εμβαλάγια

ΌΧΙ

Ποσότητα μεγαλύτερη του 1 εμβαλαγίου από
ιατρό Ανευ Ειδικότητας

ΌΧΙ

Απουσία συνοδευτικής γνωματευσης ιατρού

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

17

ΝΑΙ

Απουσία αντιγράφου του τιμολογίου αγοράς του
σκευάσματος για εμβόλια απευαισθητοποίσης
και ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που
έρχονται από το εξωτερικό.

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

18

ΝΑΙ

Έλεγχος της ορθής τιμολόγησης των φαρμάκων

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Μήνυμα στο φαρμακείο για
την αποστολή της
γνωμάτευσης εντός
τεσσάρων ημερών στο ΤΕΕΣ
ηλεκτρονικά ή μέσω
ταχυμεταφοράς. Σε
περίπτωση που δεν
αποσταλεί περικοπή του
σκευάσματος. Προσωρινά
ανενεργός σε αναμονή
λίστας φαρμάκων από ΕΟΦ
Μήνυμα στο φαρμακείο για
την αποστολή του
τιμολογίου εντός τεσσάρων
ημερών στο ΤΕΕΣ
ηλεκτρονικά ή μέσω
ταχυμεταφοράς. Σε
περίπτωση που δεν
αποσταλεί περικοπή του
σκευάσματος.
Περικοπή του
πλεονάζοντως ποσού που
έχει χρεωθεί, αφού γίνει
επικοινωνία με τη Δνση
Φαρμακου στο email
d6.t1@eopyy.gov.gr
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Συνημμένο 2
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1. Στοιχεία του λογαριασμού φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων

Ο λογαριασμός φαρμάκων ιδιωτικού/στρατιωτικού φαρμακείου αποτελείται από μία έως
τέσσερεις υποβολές που διακρίνονται σε
α) υποβολή για συνταγές δικαιούχων περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ με το τιμολόγιο τους,
β) υποβολή για συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων με το τιμολόγιο τους,
γ) υποβολή για συνταγές δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής σύμφωνα με
το ν. 4676/2020 αρ. 44 με το τιμολόγιο τους,
δ) υποβολή για συνταγές εμβολίων ΕΠΕ, με το τιμολόγιο
Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων από προηγούμενες πληρωμές.
καθώς και οιαδήποτε κατηγορία τιμολογίου προστίθεται με Υπουργική Απόφαση και με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Ο λογαριασμός φαρμάκων δύναται να περιέχει και διακριτό φάκελο με τις συνταγές που
αφορούν σε ασφαλισμένους που επέλεξαν τη χορήγηση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία
σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 4213/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όμως δεν
συμμετέχουν στη διαδικασία εκκαθάρισης καθώς εφαρμόζεται η διαδικασία απευθείας
πληρωμής των φαρμακευτικών εταιρειών από τον ΕΟΠΥΥ, που περιγράφεται στον ανωτέρω
νόμο, καθώς και ξεχωριστό τιμολόγιο που αφορά την πληρωμή για τα οριστικοποιημένα
ραντεβού εμβολιασμού για τον covid-19 που πραγματοποιήθηκαν από το φαρμακείο και
τιμολόγιο που αφορά το ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου της νόσησης από Κορωνοιό που και αυτά δεν συμμετέχουν στη διαδικασία
εκκαθάρισης συνταγών.
Το φυσικό αρχείο για την υποβολή του λογαριασμού ιδιωτικού και Στρατιωτικού
Φαρμακείου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρακάτω
Πίνακα.
Πίνακας 1
ΙΔΙΩΤΙΚΑ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
4. Κάθε μηνιαίος λογαριασμός ιδιωτικού – στρατιωτικού φαρμακείου περιλαμβάνει:
 Έναν ή και περισσότερους προ-τυπωμένους πλαστικούς φακέλους, με επικολλημένη σε
κάθε φάκελο την αντίστοιχη ετικέτα έτσι όπως αυτές εκδίδονται από το site
«www.eopyykmes.gr», και
 Ένα φάκελο (εκτός των πλαστικών φακέλων) με τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα
πρωτότυπα του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) και των τιμολογίων που
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υποβάλλονται (είναι ο φάκελος που στέλνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι απευθείας προς
το ΤΕΕΣ)
5. Οι προ-τυπωμένοι πλαστικοί φάκελοι περιλαμβάνουν:
α) Ένα φάκελο με
 Το σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο έντυπο του Συνοδευτικού Σημειώματος
Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδίδεται από το site «www.eopyykmes.gr».
 Τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα των Τιμολογίων που υποβάλλονται,
κατά προτίμηση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το https://www.eopyykmes.gr και
είναι τα ακόλουθα:
o Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ.
o Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.
o Τιμολόγιο Εμβολίων ΕΠΕ.
o Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής.
o Τιμολόγιο που αφορά τα οριστικοποιημένα ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του
covid-19 που πραγματοποιήθηκαν από το φαρμακείο.
o Τιμολόγιο που αφορά το ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από Κορωνοιό.
o Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων από προηγούμενες πληρωμές.
β) Το σύνολο των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα
αναφοράς του λογαριασμού.
6. Οι συνταγές φαρμάκων (Ηλεκτρονικά εκτελεσμένες και ηλεκτρονικά καταχωρημένες)
ταξινομούνται ως εξής:
α) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε κατόχους ΕΚΑΑ (Ευρωπαίους ασφαλισμένους),
ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
β) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές που αφορούν σε Εμβόλια ΕΠΕ, σε δικαιούχους του
ΕΟΠΥΥ ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
γ) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές που αφορούν σε ηπαρίνες, σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ
ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
δ) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος –
Ακτοφυλακής, ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
ε) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ ταξινομημένες σε μικρότερα
πακέτα ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,
και δύναται να περιλαμβάνει
Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών που ανήκουν στο Ν. 4623/2019 άρθρο 74.
2. Έλεγχος τιμολογίων και παραστατικών πληρωμής του λογαριασμού κατά
τη χορήγηση προκαταβολής 95% από το τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου
Συνταγών ΕΟΠΥΥ.
Ελέγχεται ο αριθμός των τιμολογίων που περιέχονται στον λογαριασμό και αν αυτός
αντιστοιχεί με τον αριθμό των υποβολών που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό. Από το
πληροφοριακό σύστημα γίνονται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ως προς την πληρότητα και
ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών της πληρωμής (ΣΣΥ-τιμολόγια) και οι
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απαραίτητοι έλεγχοι συμφωνίας του ποσού των τιμολογίων με το άθροισμα των αιτούμενων
ποσών των συνταγών. Το σύνολο των στοιχείων ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους
από το τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών της Δνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ. Η έλλειψη και
διόρθωση των τιμολογίων και του ΣΣΥ είναι θεραπεύσιμη. Η συμπλήρωση της έλλειψης θα
γίνεται με την κατάθεση από το ιδιωτικό φαρμακείο προς το τμήμα Επεξεργασία και
Ελέγχου Συνταγών του ΕΟΠΥΥ των τιμολογίων ή του ΣΣΥ εντός τριών εργασίμων ημερών
από την ειδοποίηση του.
Οι συνολικοί έλεγχοι που γίνονται στην
υποβολή από το πληροφοριακό σύστημα
συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα.

ID

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δε βρέθηκε ΣΣΥ

Δε βρέθηκε
τιμολόγιο
ασφαλισμένων
και δικαιούχων
ν.4368/2016 ενώ
έχει δηλωθεί
στο ΣΣΥ μη
μηδενικό
πλήθος
συνταγών σε
ασφαλισμένους
και δικαιούχους
ν.4368/2016

Δε βρέθηκε
τιμολόγιο
Ευρωπαίων ενώ
έχει δηλωθεί
στο ΣΣΥ μη
μηδενικό
πλήθος
συνταγών σε
Ευρωπαίους
Δε βρέθηκε
τιμολόγιο
εμβολίων ΕΠΕ
ενώ βρέθηκαν
εκτελεσμένες
συνταγές με

POPUP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε το
Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής
(ΣΣΥ).
Παρακαλώ να το εκδώσετε εκ νέου
και να το αποστείλετε με courier
στo ΤΕΕΣ του ΕΟΠΥΥ.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
Τιμολόγιο (ΤΙΜ) ασφαλισμένων και
δικαιούχων ν.4368/2016 ενώ έχει
δηλωθεί στο Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) μη
μηδενικό πλήθος συνταγών σε
ασφαλισμένους και δικαιούχους
ν.4368/2016 ($1).
Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΣΣΥ/ΤΙΜ από το site και να
τα αποστείλετε με courier στo ΤΕΕΣ
του ΕΟΠΥΥ.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
Τιμολόγιο (ΤΙΜ) Ευρωπαίων ενώ
έχει δηλωθεί στο Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) μη
μηδενικό πλήθος συνταγών σε
Ευρωπαίους ($1).
Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΣΣΥ/ΤΙΜ από το site και να
τα αποστείλετε με courier στo ΤΕΕΣ
του ΕΟΠΥΥ.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
Τιμολόγιο (ΤΙΜ) εμβολίων ΕΠΕ ενώ
βρέθηκαν εκτελεσμένες συνταγές
με εμβόλια ΕΠΕ($1).

ΑΦΟΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΣΥ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και προσκόμιση του ΣΣΥ εντός
τεσσάρων ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και προσκόμιση του ΤΙΜ εντός
τεσσάρων ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και προσκόμιση του ΤΙΜ εντός
τεσσάρων ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και προσκόμιση του ΤΙΜ εντός
τεσσάρων ημερών
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εμβόλια ΕΠΕ

5

Δε βρέθηκε
τιμολόγιο προς
το Λιμενικό
Σώμα Ακτοφυλακή
ενώ έχει
δηλωθεί στο ΣΣΥ
μη μηδενικό
πλήθος
συνταγών σε
δικαιούχους του

6

Η συνολική
φαρμακευτική
δαπάνη από τα
τιμολόγια
ασφαλισμένων
και δικαιούχων
του ν.4368/2016
δε συμφωνεί με
το άθροισμα των
αιτουμένων
ποσών των
αντίστοιχων
συνταγών

7

Η συνολική
φαρμακευτική
δαπάνη από τα
τιμολόγια
ευρωπαίων δε
συμφωνεί με το
άθροισμα των
αιτουμένων
ποσών των
αντίστοιχων
συνταγών

8

Η συνολική
φαρμακευτική
δαπάνη από τα
τιμολόγια δε
συμφωνεί με το
άθροισμα των
αιτουμένων
ποσών για τα
εμβόλια ΕΠΕ

Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΣΣΥ/ΤΙΜ από το site και να
τα αποστείλετε με courier στo ΤΕΕΣ
του ΕΟΠΥΥ.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
Τιμολόγιο (ΤΙΜ) προς το Λιμενικό
Σώμα - Ακτοφυλακή ενώ έχει
δηλωθεί στο Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) μη
μηδενικό πλήθος συνταγών ($1) σε
δικαιούχους του.

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και προσκόμιση του ΤΙΜ εντός
τεσσάρων ημερών

Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΤΙΜ από το site και να τα
αποστείλετε με courier στo ΤΕΕΣ
του ΕΟΠΥΥ.

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM η συνολική
φαρμακευτική δαπάνη από τα
τιμολόγια ασφαλισμένων και
δικαιούχων του ν.4368/2016 ($1€)
δε συμφωνεί με το άθροισμα των
αιτουμένων ποσών των
αντίστοιχων συνταγών ($2€).

ΤΙΜ

ΤΙΜ
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM η συνολική
φαρμακευτική δαπάνη από τα
τιμολόγια ευρωπαίων ($1€) δε
συμφωνεί με το άθροισμα των
αιτουμένων ποσών των
αντίστοιχων συνταγών ($2€).

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM συνολική φαρμακευτική
δαπάνη από τα τιμολόγια
εμβολίων ΕΠΕ ($1€) δε συμφωνεί
με το άθροισμα των αιτουμένων
ποσών των αντίστοιχων συνταγών
($2€).

ΤΙΜ

Ο ελεγκτής μπορεί να στείλει μήνυμα
για διόρθωση του τιμολογίου που
πρέπει να προσκομιστεί εντός
τεσσάρων ημερών ή να προχωρήσει
στην απόδοση του ποσού ως εξής:
α. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μικρότερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το άθροισμα
των αιτούμενων ποσών, ενώ,
β. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μεγαλύτερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το ποσό του
τιμολογίου.
Ο ελεγκτής μπορεί να στείλει μήνυμα
για διόρθωση του τιμολογίου που
πρέπει να προσκομιστεί εντός
τεσσάρων ημερών ή να προχωρήσει
στην απόδοση του ποσού ως εξής:
α. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μικρότερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το άθροισμα
των αιτούμενων ποσών, ενώ,
β. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μεγαλύτερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το ποσό του
τιμολογίου.
Ο ελεγκτής μπορεί να στείλει μήνυμα
για διόρθωση του τιμολογίου που
πρέπει να προσκομιστεί εντός
τεσσάρων ημερών ή να προχωρήσει
στην απόδοση του ποσού ως εξής:
α. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μικρότερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το άθροισμα
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από τις
αντίστοιχες
συνταγές.

9

Η συνολική
φαρμακευτική
δαπάνη από τα
τιμολόγια του
Λιμενικού
Σώματος –
Ακτοφυλακής δε
συμφωνεί με το
άθροισμα των
αιτουμένων
ποσών των
αντίστοιχων
συνταγών

10

Βρέθηκε
συγκεκριμένος
αριθμός
πιστωτικών
τιμολογίων
παρακρατήσεων
ενώ είχε
δηλωθεί στο ΣΣΥ
άλλος αριθμός

11

Δε βρέθηκε
τιμολόγιο
παροχής
υπηρεσιών
(Ραντεβού
εμβολιασμών)
ενώ έχει
δηλωθεί στο ΣΣΥ
μη μηδενικό
πλήθος

12

Η δαπάνη από
τα τιμολόγια
παροχής
υπηρεσιών
(Ραντεβού
εμβολιασμών)
δε συμφωνεί με
το ποσό που
δικαιούται το
φαρμακείο

13

Δε βρέθηκε
τιμολόγιο
Χορήγησης self test ενώ έχει

των αιτούμενων ποσών, ενώ,
β. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μεγαλύτερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το ποσό του
τιμολογίου.
Ο ελεγκτής μπορεί να στείλει μήνυμα
για διόρθωση του τιμολογίου που
πρέπει να προσκομιστεί εντός
τεσσάρων ημερών ή να προχωρήσει
στην απόδοση του ποσού ως εξής:
α. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μικρότερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το άθροισμα
των αιτούμενων ποσών, ενώ,
β. σε περίπτωση που το άθροισμα των
αιτούμενων ποσών των συνταγών
είναι μεγαλύτερο του ποσού του
τιμολογίου αποδίδεται το ποσό του
τιμολογίου.

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM η συνολική
φαρμακευτική δαπάνη από τα
τιμολόγια Λιμενικού Σώματος –
Ακτοφυλακής ($1€) δε συμφωνεί
με το άθροισμα των αιτουμένων
ποσών των αντίστοιχων συνταγών
($2€).

ΤΙΜ

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM βρέθηκαν $1 πιστωτικά
τιμολόγια παρακρατήσεων ενώ
είχαν δηλωθεί στο Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) $2.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
χρεωστικό Τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών
(Ραντεβού
εμβολιασμών) ενώ έχει δηλωθεί
στο
Συνοδευτικό
Σημείωμα
Υποβολής (ΣΣΥ) μη μηδενικό
πλήθος
ραντεβού
($1).
Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΣΣΥ/ΤΙΜ από το site και να
τα αποστείλετε με courier στo
ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ.

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και αποστολή των τιμολογίων εντός
τεσσάρων ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για αποστολή
του τιμολόγιου εντός τεσσάρων
ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και αποστολή του τιμολογίου εντός
τεσσάρων ημερών

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για αποστολή
του τιμολόγιου εντός τεσσάρων
ημερών

Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM η συνολική καθαρή αξία
του τιμολογίου των ραντεβού
εμβολίων δεν συμφωνεί με το
ποσό που δικαιούστε.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM δε βρέθηκε κανένα
χρεωστικό Τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών (Χορήγησης self -test)
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δηλωθεί στο ΣΣΥ
μη μηδενικό
πλήθος
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Η δαπάνη από
τα τιμολόγια
Χορήγησης self test δε
συμφωνεί με το
ποσό που
δικαιούται το
φαρμακείο

ενώ έχει δηλωθεί στο Συνοδευτικό
Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) μη
μηδενικό πλήθος ραντεβού ($1).
Παρακαλώ να εκδώσετε ορθά
έντυπα ΣΣΥ/ΤΙΜ από το site και να
τα αποστείλετε με courier στo
ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ.
Στην υποβολή σας για τον μήνα
$EEEEMM η συνολική καθαρή αξία
του τιμολογίου Χορήγησης self test δεν συμφωνεί με το ποσό που
δικαιούστε.

ΤΙΜ

Μήνυμα στο φαρμακείο για διόρθωση
και αποστολή του τιμολογίου εντός
τεσσάρων ημερών

3. Διοικητικός Έλεγχος συνταγών φαρμάκων από τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού.
Οι συνταγές φαρμάκων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι Ηλεκτρονικές συνταγές
που εκδίδονται και εκτελούνται μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η αποζημίωση συνταγής που έχει εκτελεστεί από το
φαρμακείο χειρόγραφα.

3.1. Έλεγχος της έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής
Το έντυπο της έκδοσης της ηλεκτρονικής συνταγής είναι διαθέσιμο στις περιπτώσεις όπου ο
γιατρός έχει εκτυπώσει τη συνταγή και την έχει δώσει στον ασφαλισμένο για την εκτέλεση
της στο φαρμακείο. Σε αυτή την περίπτωση οι συνταγές πρέπει να φέρουν την υπογραφή
και σφραγίδα του ιατρού. Το φύλλο εκτέλεσης της συνταγής είναι διαφορετικό από αυτό
της έκδοσης.
Για τα είδη των σφραγίδων που είναι αποδεκτά ακολουθούνται όσα αναφέρονται στο
έγγραφο ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/9/οικ. 14006 (31/5/2022). Δεδομένου ότι πολλά από τα στοιχεία
των ιατρών είναι αποτυπωμένα στην ηλεκτρονική συνταγή, υπάρχουν περιπτώσεις
ελλείψεων στοιχείων στις σφραγίδες, συνεπώς θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αν τα στοιχεία
που λείπουν από μια σφραγίδα του ιατρού περιλαμβάνονται στα ανωτέρω στοιχεία της
συνταγής.
Σε περίπτωση απουσίας σφραγίδας και υπογραφής του ιατρού, ή σε περίπτωση απουσίας
του φύλλου έκδοσης της ηλεκτρονικής συνταγής, γίνεται περικοπή της συνταγής.
Δεν συνιστά αιτία περικοπής η υπογραφή-σφραγίδα του θεράποντος ιατρού είναι σε άλλη
θέση από αυτήν που προβλέπεται στο σώμα της συνταγής.
Σε περίπτωση εκτέλεσης άυλης συνταγής (αναγράφεται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής
η ένδειξη άυλη συνταγογράφηση – ο πολίτης έχει παραλάβει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της
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συνταγής) δεν απαιτείται το φύλλο έκδοσης της συνταγής και δεν γίνεται περικοπή της
συνταγής.
Επισημαίνεται ότι για τις ηλεκτρονικές συνταγές δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού.
3.2. Έλεγχος της εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής, ελέγχεται η ύπαρξη
σφραγίδας και υπογραφής του ιδιωτικού φαρμακείου, και η ύπαρξη της υπογραφής του
δικαιούχου περίθαλψης.
3.3.

Οι έλεγχοι και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τον διοικητικό
έλεγχο συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Α.Α.

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Απουσία του φύλλου
έκδοσης

Απουσία υπογραφής
Ιατρού

ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στο φαρμακείο για
προσκόμιση του φύλλου έκδοσης εντός τεσσάρων
ημερών. Σε περίπτωση μη αποστολής περικοπή της
συνταγής. Δεν εφαρμόζεται αν το φύλλο εκτέλεσης της
συνταγής φέρει την ένδειξη ''άυλη συνταγή - ο πολίτης
έχει παραλάβει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της συνταγής'',
και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών
(ένδειξη 002 και 003 στο σειριακό της συνταγής)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Περικοπή της συνταγής

*

3

Απουσία σφραγίδας
Ιατρού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Περικοπή της συνταγής

*

4

Ύπαρξη μη
αποδεκτής
σφραγίδας Ιατρού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Περικοπή της συνταγής

*

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του
φαρμακείου για προσκόμιση, εντός τεσσάρων ημερών,
Υπεύθυνης Δήλωσης του παραλήπτη που θα βεβαιώνει
ότι παρέλαβε τα φάρμακα της συγκεκριμένης εκτέλεσης
της συνταγής και εκ παραδρομής δεν υπέγραψε το
φύλλο της εκτέλεσης της συνταγής

5

Απουσία υπογραφής
Παραλήπτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6

Απουσία σφραγίδας
Φαρμακείου
εκτέλεσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7

Απουσία υπογραφής
Φαρμακοποιού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του
φαρμακείου για προσκόμιση, εντός τεσσάρων ημερών,
Υπεύθυνης Δήλωσης που θα δικαιολογεί την έλλειψη
σφραγίδας εκτέλεσης της συνταγής/ων
Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του
φαρμακείου για προσκόμιση, εντός τεσσάρων ημερών,
Υπεύθυνης Δήλωσης που θα δικαιολογεί την έλλειψη
υπογραφής εκτέλεσης της συνταγής/ων

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΦΣ: Ένσταση με προσκόμιση Υπ. Δήλωσης ιατρού
Δείτε στην τελευταία παράγραφο
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Η απουσία υπογραφών ιδιωτικού φαρμακείου και ασφαλισμένου επί των συνταγών καθώς
και η έλλειψη του φύλλου έκδοσης της συνταγής αποτελούν θεραπεύσιμες ελλείψεις
εφόσον συμπληρωθούν. Η συμπλήρωση της έλλειψης υπογραφών θα γίνεται με την
κατάθεση, εντός τεσσάρων ημερών, στην αρμόδια για την εκκαθάριση Περιφερειακή Δ/νση,
υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου περίθαλψης η οποία θα αναφέρει ότι παρέλαβε
κανονικά τα φάρμακα της συγκεκριμένης συνταγής και υπεύθυνη δήλωση του ιδιωτικού
φαρμακείου που θα δικαιολογεί την έλλειψη υπογραφών ή σφραγίδων. Για τη συμπλήρωση
της έλλειψης του φύλλου έκδοσης της συνταγής απαιτείται η προσκόμιση του από το
φαρμακείο στην αρμόδια για την εκκαθάριση Περιφερειακή Δ/νση, εντός τεσσάρων ημερών
από την ενημέρωση του.
Σε περιπτώσεις περικοπών λόγω απουσίας του φύλλου έκδοσης της συνταγής για τις οποίες
αδυνατεί να το προσκομίσει άμεσα ο φαρμακοποιός στις ΠΕ.ΔΙ. καθώς σε περιπτώσεις
απουσίας της υπογραφής/σφραγίδας του ιατρού που εξέδωσε ή ύπαρξης μη αποδεκτής
σφραγίδας, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης από τον ιδιώτη φαρμακοποιό,
κατά την οποία προσκομίζεται το φύλλο της έκδοσης της συνταγής ή υπεύθυνη δήλωση
του ιατρού ότι εξέδωσε κανονικά τη συγκεκριμένη συνταγή. Η ένσταση εξετάζεται από την
αρμόδια επιτροπή

Ενστάσεων Παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Η όλη διαδικασία υποβολής

ενστάσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και της εξέτασης τους θα γίνεται
στο μέλλον ηλεκτρονικά μετά από την ανάπτυξη εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα
του ΕΟΠΥΥ.
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