ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2/11/2016
ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Από σήμερα 2-11-2016, άλλαξε ο τρόπος που συμπληρώνετε τα στοιχεία των τιμολογίων σας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ/ΚΜΕΣ.
Σας παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες, αλλά αν παρόλα αυτά αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Σύλλογο
ώστε να σας βοηθήσουμε.

Βήμα 1 :

πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα www.eopyykmes.gr και βάζουμε τους κωδικούς μας

Βήμα 2 : εμφανίζεται η

φόρμα που βλέπετε στην εικόνα 1. Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που αφορούν τις συνταγές που πρόκειται να

υποβάλλετε. Αφού συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία, πατάτε «έκδοση εγγράφων» (κόκκινο βελάκι , εικόνα 1).

Εικόνα 1

Εδώ κάνουμε
κλίκ
για να πάμε στο
επόμενο βήμα

Αφού πατήσετε «έκδοση εγγράφων», εμφανίζονται τρείς επιλογές (εικόνα 2) , ανάλογα με το πώς θέλετε να εκδόσετε το Συνοδευτικό και τα
έγγραφα που ακολουθούν (αν θα είναι δηλαδή απλά υποδείγματα ή κανονικά τιμολόγια) .

Εικόνα 2

Προσοχή στο τι θα επιλέξετε:
Όσα φαρμακεία χρησιμοποιούν τα τιμολόγια της ΚΜΕΣ και τα υποβάλλουν ως κανονικά τιμολόγια (αντικατέστησαν τα χειρόγραφα), θα
κλικάρουν την τελευταία επιλογή (τρίτη επιλογή) που εμφανίζεται «για να τα υποβάλω σαν έντυπα στον ΕΟΠΥΥ».
Όσα φαρμακεία έχουν μηχανογραφημένα τιμολόγια , επιλέγουν την δεύτερη επιλογή «σαν υποδείγματα για να συμφωνήσω με το
μηχανογραφημένο τιμολόγιο του συστήματός μου»

Αφού επιλέξετε μία από τις παραπάνω επιλογές, πατάτε «συνέχεια».
Όσοι έχουν μηχανογραφημένα τιμολόγια και επιλέξουν την δεύτερη επιλογή, θα δούν κατευθείαν το συνοδευτικό τους με τα
αντίστοιχα υποδείγματα. Τα ελέγχουν, τα εκτυπώνουν και για αυτούς τελειώνει η διαδικασία.
Όσοι επιλέξουν την τελευταία επιλογή (τρίτη επιλογή), γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα τιμολόγια που εκδίδονται από την
ΚΜΕΣ ως κανονικά τιμολόγια, θα τους εμφανιστεί μια καρτέλα για να συμπληρώσουν τους αριθμούς τιμολογίων τους (εικόνα 3).
Αφού συμπληρώσουν όλα τα πεδία (αριθμός, σειρά, ημερομηνία έκδοσης), πατάνε «έκδοση εγγράφων» και εμφανίζεται το
Συνοδευτικό σημείωμα με τα τιμολόγια που θα καταθέσουν. Τα ελέγχουν και τα εκτυπώνουν. Εδώ τελειώνει η διαδικασία.
Προσοχή : όταν καταχωρείτε τους αριθμούς τιμολογίων, καθώς αν καταλάθος πατήσετε κάποιο «κενό» (space) πρίν τον αριθμό, θα
σας εμφανίσει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέψτε στην καρτέλα με τα τιμολόγια και συμπληρώστε ξανά, σωστά τους
αριθμούς τιμολογίων.

Εικόνα 3

