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(ενημερώθηκε 1/3/2017)
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
Η υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον ΕΟΠΥΥ
αλλά και για τα υπόλοιπα ταμεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διαβάστε καλά την ενημέρωση γιατί υπάρχουν αλλαγές σε αρκετά
σημεία, π.χ. στα τιμολόγια, στα πακέτα των συνταγών κ.α. Μία επίσης σημαντική
αλλαγή είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται ο κίτρινος φάκελλος συλλόγου με τις
φωτοτυπίες τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όλα τα φαρμακεία θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν περάσει στη μηχανογράφησή τους τον αριθμό σύμβασης
τους με τον ΕΟΠΥΥ. Όσα φαρμακεία δεν τον έχουν περάσει, θα πρέπει να μπούν με τους κωδικούς τους στο
www.eopyykmes.gr να πατήσουν την επιλογή για να συμπληρώσουν Συνοδευτικό Σημείωμα, και όταν ανοίγει η
φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων υποβολής των συνταγών, πάνω αριστερά εμφανίζεται ο αριθμός Σύμβασης.
Όσα φαρμακεία είναι καινούργια, έχουν κάνει εγγραφή αλλά δεν έχουν πάρει ακόμη κωδικούς για την πύλη
ΕΟΠΥΥΚΜΕΣ, θα βρούν τον αριθμό σύμβασης, από τα έγγραφα που υπέγραψαν στο αρμόδιο τμήμα συμβάσεων
του ΕΟΠΥΥ. Συνήθως κατά την υπογραφή της σύμβασης, τους δίνεται ο αριθμός σύμβασης σε ένα ξεχωριστό
χαρτάκι, όπως και ένα αντίγραφο της σύμβασης.

1.-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ :
Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ αποτελούνται από τις εξής κατηγορίες :
Φάρμακα ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368 (ανασφάλιστοι)
Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
ΤΕΑΠΑΣΑ
2.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Εκδίδεται ΜΙΑ συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (ΣΚΠ) για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων που
πραγματοποίησε το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα στον οποίο αναφέρεται η υποβολή (ασφαλισμένων,
δικαιούχων ν.4368 και Ευρωπαίων Ασφαλισμένων).
Η ΣΚΠ είναι συγκεκριμένη , σύμφωνα με το υπόδειγμα 1.1 που υπάρχει στο τέλος και η οποία θα εκτυπώνεται από
τα προγράμματα μηχανογράφησης των φαρμακείων. Κάθε μηχανογραφημένη ΣΚΠ πρέπει να φέρει τυπωμένο
ένα 18ακταψήφιο Code 128 barcode, στο κέντρο της κεφαλίδας της σελίδας, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα 1.1 με
γραμμογράφηση, όπως αναλύεται στο τέλος του κειμένου, και βγαίνει αυτόματα από τα συστήματα των
φαρμακείων.
Για χειρόγραφη σύνταξη ΣΚΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα τα αντίστοιχα προτυπωμένα έγγραφα που
παράγονται στο www.eopyykmes.gr κατά την έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΕΟΠΥΥ (ΣΣΥ), στα οποία
θα υπάρχει ήδη τυπωμένο το παραπάνω barcode (υπόδειγμα 1.2).
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3.-ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:
Οι συνταγές χωρίζονται στα εξής πακέτα:
ένα πακέτο με τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους Ασφαλισμένους.
ένα πακέτο με συνταγές που αφορούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/16, και έχουν εκτελεστεί
χειρόγραφα (οι οποίες θα φέρουν αυτόνομη αρίθμηση)
ένα πακέτο με τις συνταγές που αφορούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/16 και έχουν εκτελεστεί
ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται να φέρουν αρίθμηση
ένα με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΕΤΥΑΠ)

4.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:
Εκδίδονται τρία τιμολόγια
ένα για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368/2016
ένα για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων Ευρωπαίων ασφαλισμένων
Σημείωση : αν προσθέσουμε τις τελικές αξίες των δύο παραπάνω τιμολογίων και το
συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί από το φαρμακείο λόγω του 1ευρώ/συνταγή
πρέπει να βρίσκουμε το «αιτούμενο ποσό» της ΣΚΠ
ένα τιμολόγιο για το ΤΕΑΠΑΣΑ

5.–Φάκελος υποβολής ΕΟΠΥΥ :
Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου υποβολής.
Παρακαλούμε μη ξεχνάτε να σημειώνετε και τον κωδικό ΦΣΑ του φαρμακείου.

6.-ΕΝΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ τοποθετούνται :
Υποφάκελλος με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΚΥΥΑΠ) εάν υπάρχουν όπου μέσα στον φάκελο τοποθετείται και
αντίγραφο τιμολογίου
Τα τρία πακέτα των συνταγών (χειρόγραφες + ηλεκτρονικές συνταγές + Ευρωπαίων ασφαλισμένων)
Φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής (ΣΚΠ)
Φωτοτυπίες των δύο τιμολογίων (ασφαλισμένοι και Δικαιούχοι ν.4368 + Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι)
Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR
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7.-ΕΚΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:
Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR με πρωτότυπη
υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου
Μία πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση (ΣΚΠ) (βλ.παρ.2) και τα δυο πρωτότυπα τιμολόγια για τα
φάρμακα ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368 + Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
Φορολογική (για όσους υποβάλλουν πάνω από 1500 ευρώ αιτούμενο) και ασφαλιστική ενημερότητα (αν
υποβάλλουν πάνω από 3000 ευρώ αιτούμενο).
Η φορολογική και η ασφαλιστική είναι πάντα εκτός φακέλου, ώστε να ελέγχονται από τις
υπηρεσίες του Συλλόγου.
Υποφάκελος (συλλόγου) με την αναγραφή ΤΕΑΠΑΣΑ (εάν υπάρχουν συνταγές) με συμπληρωμένα έξω από
τον φάκελο τα στοιχεία του φαρμακείου (σφραγίδα, κωδικός φαρμακείου καθώς και η ένδειξη ΤΕΑΠΑΣΑ), που θα
περιέχει :

το πρωτότυπο τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και μια πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση των
συνταγών ΤΕΑΠΑΣΑ. (σημείωση : Όσοι εκδίδουν χειρόγραφη συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών
ΤΕΑΠΑΣΑ, από υποβολή συνταγών Σεπτεμβρίου/2016 και μετά, θα πρέπει μέσα στον κίτρινο φάκελο του
συλλόγου να έχουν και αντίγραφα των συνταγών)

8.-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΦΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΦΣΑ + ΕΟΠΥΥ)
Το έντυπο NEO υποβολής του ΦΣΑ θα το βρείτε ανηρτημένο στην ιστοσελίδα μας (www.fsa.gr), και θα έχει δύο
ενότητες. Στην πάνω ενότητα αναφέρονται τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ, και στην κάτω ενότητα, το
ασφαλιστικό ταμείο ΕΟΠΥΥ με δύο υποκατηγορίες, α) των φαρμάκων και β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ειδικών
σκευασμάτων διατροφής και αναλώσιμα. Συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία (στο αντίστοιχο κωδικό) χειρόγραφα ή
ηλεκτρονικά όταν το έντυπο αυτό θα είναι διαθέσιμο μέσω των προγραμμάτων των φαρμάκων σας.

Σημαντικές σημειώσεις :
αριθμούνται μόνο οι χειρόγραφες εκτελέσεις των συνταγών ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368/16.
Κάθε εκτέλεση, μερική ή ολική, αριθμείται ξεχωριστά.
Σε περίπτωση πολλαπλών μερικών εκτελέσεων μίας συνταγής, η έκδοση επισυνάπτεται στην 1 η μερική
εκτέλεση. Για τις υπόλοιπες μερικές εκτελέσεις δεν απαιτείται επισύναψη έκδοσης.
Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση :
Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή και
Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης
Η εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μια ηλεκτρονικής έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να
γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομία χαρτιού.
Οι χειρόγραφες εκδόσεις συνταγών φαρμάκων εκτελούνται χειρόγραφα, ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ με το
χέρι, αλλά με την εκτύπωση από το σύστημα του φαρμακείου της σελίδας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών
φαρμάκων σύμφωνα με το υπόδειγμα 1.3
Δεν χρειάζεται η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του 1ου φαρμάκου να γίνεται στην 1η σειρά θέσεων για
ταινίες γνησιότητας , του 2ου φαρμάκου στη 2η θέση κ.ο.κ. Επικολλούμε τις ταινίες γνησιότητας με όποια σειρά
θέλουμε, με την προϋπόθεση να είναι κολλημένες μόνο στις προβλεπόμενες θέσεις (να μην είναι δηλαδή κολλημένες
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σε άσχετο σημείο). Αν χρειάζεστε να κάνετε επικόλληση πέραν των 12 προβλεπόμενων θέσεων της συνταγής στην
πρώτη σελίδα, τότε χρησιμοποιείται σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας (υπόδειγμα 1.4).
Ανάλυση της γραμμογράφησης του 18-ψήφιου Code 128 barcode που υπάρχει στην ΣΚΠ (στο κέντρο
της κεφαλίδας της σελίδας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα):

a. Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει την τιμή 1.
b. Τα επόμενα 10 ψηφία πρέπει να είναι ο Αριθμός Σύμβασης του φαρμακείου (συμπληρωμένος με ένα αρχικό
μηδενικό αν είναι 9-ψήφιος), και
c. Τα 6 επόμενα ψηφία πρέπει να είναι το έτος και ο μήνας αναφοράς της υποβολής, στη μορφή «YYYYMM».
d. Το τελευταίο ψηφίο αποτελεί το Check Digit του barcode που πρέπει να υπολογίζεται με τον αλγόριθμο
mod(10).

Ακολουθούν:

1.1
1.2
1.3
1.4

Υπόδειγμα
Υπόδειγμα
Υπόδειγμα
Υπόδειγμα

μηχανογραφημένης ΣΚΠ
προ-τυπωμένου εντύπου από site KMES για χειρόγραφη σύνταξη ΣΚΠ από το φαρμακείο
Σελίδας για χειρόγραφη Εκτέλεση Συνταγής Φαρμάκων
Σελίδας πρόσθετων ταινιών γνησιότητας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων

5

6

7

8

