
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016)



Ιστορικό

 Υποχρέωση εφαρμογής για όλους τους παρόχους, με ενιαία
διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και τρόπου πληρωμής με το
Νόμο 4368/2016 άρθρο 90 παρ.7

 Διαρκείς παρατάσεις για την ημερομηνία εφαρμογής του.

 Συνεχείς παρεμβάσεις, επιστολές, διαδικτυακές συναντήσεις με
την ΗΔΙΚΑ, ΕΟΦ, Διοίκηση ΕΟΠΥΥ, Δ/νση Φαρμακευτικής
Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ, Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών
Φαρμάκων, Δ/νση Φαρμάκου Υπ. Υγείας και τον Υπουργό Υγείας,
για την ολοκλήρωσή του.

 Διευθέτηση με:

1. ειδική παράγραφο - προσθήκη στο νόμο ,

2. με ξεχωριστό τρόπο εκκαθάρισης για το ιδιωτικό φαρμακείο από
τους άλλους παρόχους ,

3. διαφορετικό τρόπο πληρωμής και

4. με ταυτόχρονη επίλυση όλων των προαπαιτούμενων:

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Ήταν μια πολύπλευρη, συμμετοχική προσπάθεια η οποία πραγματοποιήθηκε από
όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και φορείς, τον ΠΦΣ, τους
προγραμματιστές, που έχει σαν στόχο την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση όλων των
συνταγών φαρμάκων ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε ένα εντελώς καινούργιο
ψηφιακό περιβάλλον συνταγογράφισης , εκτέλεσης , επεξεργασίας και
εκκαθάρισης των συνταγών.

Η κατάργηση των πράσινων συνταγών, ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τις
περιπτώσεις περικοπών στις συνταγές φαρμάκων, στην πλειονότητα των
οποίων απουσίαζαν σημαντικά και υποχρεωτικά πεδία, όπως το ΑΜΚΑ του
συνταγογράφου ιατρού, το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, η διάγνωση, ενώ επιλύεται
και το πρόβλημα των περικοπών λόγω έλλειψης θεώρησης των χειρόγραφων
συνταγών.

Η ηλεκτρονικοποίηση των συνταγών ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή
ψηφιακών μέσων της ταυτοποίησης του ασφαλισμένου, της συνακόλουθης
διαδικασίας παραλαβής φαρμάκων από τους δικαιούχους καθώς και στη
δυνατότητα για πλήρη έλεγχο και επιτήρηση της διαδικασίας αυτής κατά τρόπο
διαφανή και αδιάβλητο.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των συνταγών ήταν απαίτηση του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου και προαπαιτούμενο για την ορθή εφαρμογή του

Τακτικού Ελέγχου των συνταγών

Έπρεπε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εφαρμογές
διαδοχικά για:

1. τις πολυσυσκευασίες ορών,

2. για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης,

3. για τα μικροδέματα του ΙΦΕΤ,

4. για τα γαληνικά σκευάσματα.

(Οι εταιρείες των μηχανογραφικών συστημάτων φαρμακείου
προσαρμόζουν διαρκώς τα προγράμματά τους στις νέες

προδιαγραφές οι οποίες τους υποβάλλονται από την ΗΔΙΚΑ)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



2-3. Υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών από την ΗΔΙΚΑ

 Δόθηκε η δυνατότητα επαναφοράς σε ισχύ της ακυρωμένης ταινίας

γνησιότητας και η συνταγή εκτελείται ηλεκτρονικά με όλα τα

φάρμακα και όχι χειρόγραφα.

Ο σειριακός αριθμός που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον

έτερο φαρμακοποιό, αναζητείται και καταλογίζεται η περικοπή του ποσού που

αφορά μόνο το φάρμακο αυτό (χωρίς την αναγωγή) από τη φαρμακευτική

υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, αφού αυτή λάβει τα δεδομένα από την ΗΔΙΚΑ.

 Την επισήμανση των συνταγών με έναν μοναδικό αριθμό επί του

φύλλου έκδοσης και εκτύπωσης των συνταγών ανάλογα με την

«Υποβολή» στην οποία υπάγονται.

1.Κοινές συνταγές 2.Εμβόλια ΕΠΕ 3.ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ 4.ΕΚΑΑ

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



4-5. Υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών από την ΗΔΙΚΑ

 Σε περιπτώσεις μερικών εκτελέσεων των συνταγών,

επιτρέπεται να ακυρώνεται η συγκεκριμένη μερική εκτέλεση

και όχι όλες οι προηγούμενες εκτελέσεις και η αρχική

συνταγή. (έτοιμο σε web περιβάλλον από 1η Ιουνίου)

 Την εμφάνιση τόσων πλαισίων υποδοχής των κουπονιών να

εκτυπώνονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής, όσες είναι

και οι ακυρώσεις των ταινιών γνησιότητας που αφορούν τη

συνταγή.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



6-7. Υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών από  την ΗΔΙΚΑ

 Θα δίδεται η δυνατότητα για την ακύρωση των εκτελέσεων των

συνταγών σε διάστημα μεγαλύτερο του 24ώρου όπως ισχύει

τώρα. (συγκεκριμένα ζητήθηκε να εκτείνεται έως την 5η εργάσιμη

ημέρα του μήνα υποβολής)

 Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των συνταγών σε

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε εργασίμων ημερών (ή

5+3 για τις μερικές εκτελέσεις) όπως ισχύει τώρα βάσει Ν.3892-

ΦΕΚΑ΄ 189/04.11.10 - Διευκρινίστηκε ότι απαιτείται για αυτό

νέος Νόμος. (τώρα καλυπτόμαστε από τις παρατάσεις των

νομοθετικών ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



8. Υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών από την ΗΔΙΚΑ:

 Εφαρμογή κοφτών στην συνταγογράφηση: χαπιών, σιροπιών

και αναπνευστικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται με τη

μορφή μονοδόσεων διαλυμάτων για νεφελοποιητές.

Απαιτούσε αίτημα του ΠΦΣ > προς τη Φαρμακευτική υπηρεσία

του ΕΟΠΥΥ > έγκριση του ΕΟΦ για την εισαγωγή φίλτρου spc

ξεχωριστά για τα σιρόπια και τα αναπνευστικά > κοινοποίηση της

απόφασης στο Υπ.Υγείας > εντολή στην ΗΔΙΚΑ για υλοποίηση.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



9-10.  Υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών:

 ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Θα υπάρχει φωτογραφία-απεικόνιση του φύλου εκτέλεσης της συνταγής που

ελέγχεται, η οποία συνοδεύει το μήνυμα ενημέρωσης του φαρμακοποιού

στην πύλη eopyykmes για την περίπτωση την οποία αφορά (π.χ. η ταινία

γνησιότητας που λείπει)

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Ο νέος τρόπος εκκαθάρισης από την κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕΣ και η

απεμπλοκή των ΠΕΔΙ από το 1ο στάδιο της διαδικασίας ταυτοποίησης της

υποβολής και της απευθείας πληρωμής του 95%, επέτρεψαν την απευθείας

άντλησή τους.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Είχε τεθεί καταληκτική ημερομηνία έως τις 10 Μαΐου μέχρι την οποία οι 
ιατροί θα μπορούσαν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές.

Τέθηκε επίσης μεταβατική περίοδος έως τις 20 Μαΐου μέχρι την οποία θα
μπορούσαν να εκτελούνται από τα φαρμακεία τόσο οι χειρόγραφες όσο και
οι ηλεκτρονικές συνταγές. Μετά την ημερομηνία αυτή οι χειρόγραφες
συνταγές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν έχουν εκτελεστεί θα πρέπει να
επανεκδοθούν από τους ιατρούς ηλεκτρονικά στο Σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.(ΣΗΣ)

Από την 1 Ιουνίου 2022 όλες οι συνταγές θα εκδίδονται και θα
εκτελούνται μόνο μέσα από το ΣΗΣ, ημερομηνία έναρξης της
διαδικασίας εκκαθάρισης των συνταγών με τον Τακτικό έλεγχο.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

«Η προσπάθεια μας είναι όλα να γίνουν μεθοδευμένα 
για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, τότε  που 

υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με όλα τα δεινά που 

ακολούθησαν»



Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας –
(Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016)

8.(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

7. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 5%

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠO ΤΟ ΤΕΕΣ

3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95%

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠO ΤΟ ΤΕΕΣ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



1Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής των συνταγών και συνοδευτικών
εγγράφων στις ΠΕΔΙ ή στους Διανεμητικούς, τα ιδιωτικά φαρμακεία
επιπλέον καταθέτουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στους οικείους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους τα πρωτότυπα τιμολόγια του λογαριασμού
τους μαζί με το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) του
Λογαριασμού, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε διανεμητικούς λογαριασμούς
ή όχι.

Oι οικείοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αποστέλλουν απευθείας προς το ΤΕΕΣ της
Διεύθυνσης Φαρμάκου, εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε
μήνα, τα παραστατικά πληρωμής, δηλαδή τα πρωτότυπα τιμολόγια και τα
Συνοδευτικά Σημειώματα Υποβολής, με δική τους δαπάνη (μόνο για αυτά και όχι
για τις συνταγές)

Στο ΤΕΕΣ θα πρέπει αυτά τα παραστατικά να έχουν φτάσει μέχρι τις 15 του μήνα



Τα συνοδευτικά έγγραφα της υποβολής (για συνταγές Ιουνίου και μετά):

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

2. ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής) – ΘΑ  ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

3. ΣΚΠ ("Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής")

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ EMBOΛΙΩΝ

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΗΠΑΡΙΝΩΝ

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

8. ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

9.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (σε ισχύ, να λήγει τον επόμενο μήνα από την κατάθεση)

10.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (σε ισχύ, να λήγει τον επόμενο μήνα από την κατάθεση)
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1Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 Ο λογαριασμός συνταγών φαρμάκων ιδιωτικού φαρμακείου αποτελείται

από μία έως τέσσερεις υποβολές που διακρίνονται σε:

α) υποβολή για συνταγές δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ 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,

 Ξεχωριστό τιμολόγιο που αφορά στην πληρωμή για τα οριστικοποιημένα

ραντεβού εμβολιασμού για τον covid-19 και

 Ξεχωριστό τιμολόγιο που αφορά στο ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από Κορωνοιό.

Στο φυσικό αρχείο της κάθε υποβολής οι συνταγές θα είναι ταξινομημένες

σε πακέτα ανά ημέρα

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ 01/06/22

ΤΗΡΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

1.Κοινές συνταγές   2.Εμβόλια ΕΠΕ    3.ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ    4.ΕΚΑΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΑΡ  Ή ΣΤΙΣ ΠΕΔΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΣΥ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΑΡ  Ή ΣΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ



1Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 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.

 Αν στο φυσικό αρχείο της κάθε υποβολής οι συνταγές δεν είναι ταξινομημένες σε
πακέτα ανά ημέρα κατά την πρώτη υποβολή του φαρμακείου, πραγματοποιείται
σάρωση και έλεγχος του συνόλου των εκτελεσμένων συνταγών και ο λογαριασμός
εξοφλείται με την εκκαθάριση του επόμενου μήνα.

 Τα πληροφοριακά συστήματα των ιδιωτικών φαρμακείων θα αποστέλλουν στο
ΤΕΕΣ :

I. τους σειριακούς αριθμούς των συνταγών που έχουν τελικά υποβληθεί από κάθε
φαρμακείο που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνεται η
ταυτοποίηση της υποβολής του φαρμακείου.

II. επίσης θα αποστέλλουν δεδομένα τιμολογίων (αριθμό, ημερομηνία, αιτούμενο)

III. και δεδομένα κατανομής ποσών ανά % ΦΠΑ για κάθε υποβολή.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠO ΤΟ ΤΕΕΣ
 Στο τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών (ΤΕΕΣ) της Δνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ

ψηφιοποιούνται τα στοιχεία του λογαριασμού (τιμολόγια και ΣΣΥ)

 Από το πληροφοριακό σύστημα γίνονται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ως προς:

• την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών της πληρωμής (ΣΣΥ-τιμολόγια) και

• Οι σειριακοί αριθμοί των συνταγών που έχουν κατατεθεί είναι διαθέσιμοι στο ΤΕΕΣ μέσω των

προγραμμάτων των φαρμακείων και τα υπόλοιπα στοιχεία των συνταγών είναι διαθέσιμα

ηλεκτρονικά στο ΤΕΕΣ μέσω της ΗΔΙΚΑ.

• έλεγχοι συμφωνίας του ποσού των τιμολογίων με το άθροισμα των αιτούμενων ποσών των

συνταγών.

 Η έλλειψη και διόρθωση των τιμολογίων και του ΣΣΥ είναι θεραπεύσιμη. Η συμπλήρωση της

έλλειψης θα γίνεται με την κατάθεση από το φαρμακείο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

των τιμολογίων ή του ΣΣΥ εντός (3) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του/

 Από το ΤΕΕΣ γίνεται η καταχώρηση στο σύστημα των ποσών που αφορούν:

• ποινές/πρόστιμα, λοιπές χρεώσεις πιστώσεις ,

• ο υπολογισμός των ποσών επιστροφής που προσδιορίζονται από το άρ.34 του Ν.3918/11 (rebate),

• το άρθρο 88 τον ν. 4472/2017 (διατάξεις γενοσήμων)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95%
 Από τη Δ/νση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ εκδίδεται το συγκεντρωτικό φύλλο χορήγησης

προκαταβολής του 95 % των λογαριασμών.

 A) Η πληρωμή των φαρμακείων που δεν εμφανίζουν παρακρατήσεις υπέρ τρίτων,
γίνεται με τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου παραστατικών μαζί με τα ποσά
που αφορούν ποινές/πρόστιμα και ποσά επιστροφής, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος στη Δνση Οικονομικού ΕΟΠΥΥ.

Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ)

 B) 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 3) οφειλές

υπέρ ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων, και πραγματοποιείται από τις ΠΕ.ΔΙ. με

διαβίβαση των αποτελεσμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη Δνση

Οικονομικού ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την

παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ).
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4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠO ΤΟ ΤΕΕΣ
 Ο λογαριασμός κάθε φαρμακείου χωρίζεται σε διακριτό αριθμό στρωμάτων ίσο με τις υποβολές του.

Για την εξαγωγή του δείγματος κατηγοριοποιείται το σύνολο των συνταγών κάθε υποβολής ανά ημέρα

εκτέλεσης και επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα από τυχαία επιλεγείσες ημέρες εκτέλεσης.

 Η δειγματοληψία επί της εκάστοτε υποβολής του φαρμακείου:
❖ δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του (5%) του συνολικού αριθμού των συνταγών που περιέχει.

❖ στις περιπτώσεις που η υποβολή περιέχει περισσότερες από 3 συνταγές περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 4,

❖ στις περιπτώσεις που η υποβολή περιέχει λιγότερες από 5 συνταγές τις περιλαμβάνει όλες,

❖ Σε περιπτώσεις λογαριασμών που περιλαμβάνουν συνολικά έως και 10 συνταγές θα γίνεται έλεγχος στο

σύνολο των συνταγών του λογαριασμού.

 Σε περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία διαπιστωθεί (ανά υποβολή) ποσοστό μη

αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της εκάστοτε

υποβολής. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των υποβολών (συμπεριλαμβανομένης της

αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του φαρμακείου στην πράξη εκκαθάρισης.

 «Ακολουθούνται διαδικασίες και διενεργούνται διοικητικοί-οικονομικοί έλεγχοι των

υποβολών ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητα τους, προκειμένου να

εκκαθαριστούν οι εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με την περί Δημοσίου Λογιστικού

νομοθεσία»
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5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Στη συνέχεια στο δείγμα συνταγών που επιλέχθηκε και σαρώθηκε,

διενεργείται επιπλέον φαρμακευτικός έλεγχος 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.

 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.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 ΝΑΙ Η συνταγή αφορά δικαιούχο μη ενταγμένου στον ΕΟΠΥΥ ΦΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Περικοπή συνταγής αν έχει ζητηθεί η αξία της

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 ΣΚΕΥΑΣΜΑ Περικοπή σκευάσματος

10 ΝΑΙ Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης περιεκτικότητας ΣΚΕΥΑΣΜΑ Περικοπή σκευάσματος

11 ΝΑΙ Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης μορφής ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Περικοπή σκευάσματος, αφού γίνει επικοινωνία με το τη Δνση Φαρμάκου στο 
email d6.t1@eopyy.gov.gr 

12 ΝΑΙ Βρέθηκε ταινία γνησιότητας άλλης συσκευασίας ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Περικοπή σκευάσματος, αφού γίνει επικοινωνία με το τη Δνση Φαρμάκου στο 
email d6.t1@eopyy.gov.gr 

13 ΝΑΙ ΦΥΚ με ΛΤ μεγαλύτερη από 3000 ΣΚΕΥΑΣΜΑ Περικοπή σκευάσματος αν δεν έχει λειτουργήσει ο έλεγχος.

14 ΝΑΙ Η κάλυψη του δοσολογικού σχήματος απαιτεί λιγότερα εμβαλάγια ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Ηλεκτρονικός έλεγχος σε δισκία, σιρόπια και αναπνευστικά (αμπούλες). Στα 
υπόλοιπα αποδίδεται η απαιτούμενη ποσότητα για μηνιαία θεραπεία (δίμηνη 
θεραπεία στην περίπτωση δίμηνης συνταγής)

15 ΌΧΙ Ποσότητα μεγαλύτερη του 1 εμβαλαγίου από ιατρό Άνευ Ειδικότητας ΣΚΕΥΑΣΜΑ Καμία ενέργεια μέχρι να απαντηθεί ερώτημα προς το Υπουργείο Υγείας

16 ΝΑΙ Απουσία συνοδευτικής γνωμάτευσης ιατρού 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.

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

ΣΚΕΥΑΣΜΑ
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.

18 ΝΑΙ Έλεγχος της ορθής τιμολόγησης των φαρμάκων ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Περικοπή του πλεονάζοντος ποσού που έχει χρεωθεί, αφού γίνει επικοινωνία με 
το τη Δνση Φαρμάκου στο email d6.t1@eopyy.gov.gr 



6.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 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/

 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

 β. Πράξη Εκκαθάρισης

 γ. Φύλλο Ελέγχου Συνταγών (από το Φαρμακευτικό έλεγχο)
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«Έλεγχοι και ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά το διοικητικό έλεγχο-συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα»

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1
Απουσία του φύλλου 

έκδοσης

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 επαλ/νων 

συνταγών (ένδειξη 002 και 003 στο σειριακό της συνταγής)

2
Απουσία υπογραφής Ιατρού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ -

ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ένσταση με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ιατρού

3 Απουσία σφραγίδας Ιατρού
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ -

ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ένσταση με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ιατρού

4
Ύπαρξη μη αποδεκτής 

σφραγίδας Ιατρού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ -

ΦΥΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ένσταση με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ιατρού

5
Απουσία υπογραφής 

Παραλήπτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ -

ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

6
Απουσία σφραγίδας  

Φαρμακείου εκτέλεσης

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

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 υπογραφής εκτέλεσης της συνταγής/ων



ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Η απουσία σφραγίδων και υπογραφών ιδιωτικού φαρμακείου / ασφαλισμένου

επί των συνταγών καθώς / η έλλειψη του φύλλου έκδοσης της συνταγής.

 Η συμπλήρωση της έλλειψης υπογραφών θα γίνεται με την κατάθεση, εντός

τεσσάρων ημερών, στην αρμόδια για την εκκαθάριση ΠΕ.ΔΙ., υπεύθυνης

δήλωσης του δικαιούχου περίθαλψης η οποία θα αναφέρει ότι «παρέλαβε κανονικά

τα φάρμακα της συγκεκριμένης συνταγής» / 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

προσκόμισή του από το φαρμακείο στην αρμόδια για την εκκαθάριση ΠΕΔΙ, εντός

4 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./σε

περιπτώσεις απουσίας της υπογραφής-σφραγίδας του ιατρού που εξέδωσε ή

ύπαρξης μη αποδεκτής σφραγίδας*, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης.

(στο μέλλον θα γίνεται ηλεκτρονικά)
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*ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΙΑΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α)   ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πλήρης θεωρείται μία σφραγίδα όταν περιέχει τα κάτωθι:

1. ΔΥΠΕ

2. Τίτλος Νοσοκομείου – Κλινικής ή Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΙ

3. Ονοματεπώνυμο θεράποντος, 

4. Ειδικότητα, Βαθμός ή τίτλος (Διευθυντής , Επιμελητής κλπ.), 

5. ΑΜΚΑ ή ΤΣΑΥ (ή ΑΣΜ για στρατιωτικούς)

➢ Αν απουσιάζουν τα 1-2 τότε απαιτείται να φέρουν στρογγυλή σφραγίδα νοσοκομείου ή κλινικής ή μονάδας Υγείας κλπ.

➢ Τα στοιχεία ΑΜΚΑ – ΤΣΑΥ δεν απαιτούνται αφού υπάρχουν ενσωματωμένα στο έντυπο της συνταγής

➢ Ήδη έχουν αποσταλεί δύο φορές από τον ΠΦΣ επιστολές προς τις ΔΥΠΕ για την αναγκαιότητα αλλαγής εκείνων των
σφραγίδων των Ιατρών οι οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές.

➢ Παρακαλούμε να αναφέρετε περιπτώσεις σφραγίδων στους Συλλόγους σας για να προκαλέσουν τη διαδικασία ενημέρωσης 
των Ιατρών για την αντικατάστασή τους.

➢ Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης με επιτυχή κατάληξη 

➢ «ΕΟΠΥΥ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/7 – δ) Σχετικά με συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές: Επί
σκοπώ διευκόλυνσης των ασθενών και αποφυγής άσκοπης μετακινήσεώς τους και για όσο ισχύουν τα προληπτικά μέτρα,
δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού),
σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου
Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.)» ισχύει έως 30/6ου

Β)     ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

➢ Ονοματεπώνυμο θεράποντος,  Ειδικότητα,  ΑΜΚΑ  ή ΤΣΑΥ
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Πρότυπο σφραγίδας



7.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 5%

 Το λογιστήριο της ΠΕΔΙ, οριστικοποιεί λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και

αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για

την ενταλματοποίηση των δαπανών που αφορούν το υπόλοιπο του 5% κάθε

υποβολής του λογαριασμού που θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλα τα

φαρμακεία της Ελλάδος όπως γίνεται και στην περίπτωση των ιατροτεχνολογικών

προϊόντων. (Στις περιπτώσεις που τα ποσά των περικοπών > 5 %, το υπόλοιπο

ποσό της περικοπής παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου)

 Η όλη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60

ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών συνταγών φαρμάκων στο ΤΕΕΣ

 Η παρούσα ΚΥΑ ισχύει μέχρι την πλήρη προσαρμογή των πληροφοριακών

συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό η οριστική εκκαθάριση των

υποβαλλόμενων δαπανών να είναι εντός των πλαισίων των συμβατικών

υποχρεώσεων, η οποία βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ./

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



8.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 Σε περίπτωση περικοπής γίνεται ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό

φαρμακείο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και το φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας

eopyykmes.gr μπορεί να έχει αναλυτική ενημέρωση για το λόγο της περικοπής

μαζί με την εικόνα της συνταγής.

 Α) Το ιδιωτικό φαρμακείο δύναται, σε περίπτωση αμφισβήτησης της

περικοπής, να υποβάλει 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.

 Β) 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.

 Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός προθεσμίας δύο μηνών, από την υφιστάμενη

Επιτροπή Ενστάσεων Παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ)

Πληρωμή τιμολογίων 5% - Η όλη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών 
από την παραλαβή των λογαριασμών συνταγών φαρμάκων στο ΤΕΕΣ για όλα τα φαρμακεία.

Πληρωμή τιμολογίων 95% - για τα φαρμακεία που εμφανίζουν παρακρατήσεις οι διαδικασίες 
ολοκληρώνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών 

πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ) 

Πληρωμή τιμολογίων 95% - για τα φαρμακεία χωρίς παρακράτηση οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός 
20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και 

ΣΣΥ)

Οι Φαρμακευτικοί σύλλογοι αποστέλλουν απευθείας προς το ΤΕΕΣ εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιμων ημερών 
κάθε μήνα τα πρωτότυπα Τιμολόγια – ΣΣΥ. 

Στο ΤΕΕΣ θα πρέπει να έχουν φτάσει μέχρι τις 15 του μήνα τα δικαιολογητικά.

Τα φαρμακεία επιπλέον καταθέτουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
τα πρωτότυπα τιμολόγια – ΣΣΥ 

Τα φαρμακεία αποστέλλουν, τις μηνιαίες υποβολές λογαριασμών των συνταγών τους, στο Τ.Ε.Ε.Σ. εντός των 
προθεσμιών που ισχύουν τώρα.
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«ΔΙΠΛΗ  ΠΛΗΡΩΜΗ»

Με βάση τα παραπάνω,

 Τέλη Ιουλίου αναμένεται η πληρωμή συνταγών μηνός Μαΐου (με

διαδικασίες Πρόχειρου Λογιστικού Ελέγχου) και

 Αρχές Αυγούστου αναμένεται η πληρωμή του 95% των συνταγών

μηνός Ιουνίου (με διαδικασίες Τακτικού Λογιστικού Ελέγχου)

 Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η πληρωμή του 5% των υποβολών των

συνταγών μηνός Ιουνίου (με διαδικασίες Τακτικού Λογιστικού Ελέγχου)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

«Έγινε εφικτή η πληρωμή μας κατά 25 ημέρες νωρίτερα

από αυτήν που ισχύει τώρα και η ρευστότητα μπορεί και

πρέπει να τύχει καλύτερης πιστωτικής πολιτικής από τη

φαρμακαποθήκη ή ευνοϊκότερων όρων εξόφλησης στους

προμηθευτές μας.»



 Ψηφιοποίηση όλων των συνταγών στην έκδοση και εκτέλεση

 Κατάργηση ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων, ΣΚΠ και αυτοματοποίηση έκδοσης ΣΣΥ

 Επαναφορά σε ισχύ της ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας

 Δυνατότητα ακύρωσης της συνταγής μέχρι την 5η εργάσιμη του επόμενου μήνα από την εκτέλεσή της

 Δυνατότητα ακύρωσης μόνο μιας μερικής εκτέλεσης και όχι ολόκληρης της συνταγής

 Σήμανσης των συνταγών με ξεχωριστή αρίθμηση ανάλογα την υποβολή

 Εμφάνιση πλαισίων επικόλλησης των ταινιών γνησιότητας ανάλογα τον αριθμό τους

 Εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου στη συνταγογραφούμενη ποσότητα εμβαλαγίων από τον Ιατρό 

«κόφτες στη συνταγογράφιση χαπιών, σιροπιών, αναπνευστικών φαρμάκων»

 Επισύναψη αρχείου εικόνας της συνταγής που ελέγχεται από το ΤΕΕΣ

 Δραστικός περιορισμός στα πεδία φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου και εστίαση της προσοχής 

μας σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ελέγχου

 Δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατά τους ελέγχους για την αποφυγή της 

διαδικασίας ένστασης στις περιπτώσεις που αναφέραμε

 Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων με εξέταση του συνόλου των συνταγών της υποβολής σε 

περίπτωση υπέρβασης του 2,5% του αιτούμενου αυτής (με ηλεκτρονικό τρόπο*)

 Δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών σε διάστημα μεγαλύτερο των 5+3 ημερών*
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ΤΙ ΑΠΟΦΥΓΑΜΕ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ…

 Την επιβολή διαδικασιών τακτικού ελέγχου σε όλες τις συνταγές ως είχαν (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες) αφού
προσομοίωση εφαρμογής διαδικασίας τακτικού ελέγχου πιλοτικά σε έναν μήνα προηγούμενου χρόνου, έδειξε
μεγάλες αναγωγές λόγω της ύπαρξης χειρόγραφων συνταγών και διαδικασιών.

 Περίπτωση αναδρομικότητας στην εφαρμογή του νόμου για τις χρονιές από το ΄11 έως σήμερα κατά τις οποίες
εφαρμόζεται πληρωμή του συνολικού ποσού με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

 Την απευθείας εκκαθάριση εξ’ ολοκλήρου από τις ΠΕΔΙ κατά τα πρότυπα άλλων παρόχων με μη εγγυημένο
χρονοδιάγραμμα πληρωμών και καθυστερήσεις στα επιμέρους στάδια.

 Ερμηνείες για τις περιπτώσεις ελέγχου και ενδεχόμενης επιβολής προστίμων εκεί που δεν υπάρχουν, με
αυστηρή και ορισμένη διαδικασία εφαρμογής συμφωνημένων περιπτώσεων ελέγχου εγκεκριμένων από το ΔΣ
του ΕΟΠΥΥ.

 Την εκκαθάριση χωρίς όρους και προϋποθέσεις διαδικασιών και πληρωμών σε μία οριζόντια εφαρμογή
κανόνων όμοιων με αυτούς που ισχύουν για τα ιατροτεχνολιγικά.

 Οι αυθαίρετες ερμηνείες για τις σφραγίδες των ιατρών με την παραδοχή της ενσωμάτωσης και συμπλήρωσής
τους από τα στοιχεία του φύλου έκδοσης της ηλεκτρονικής συνταγής - Φ115/16/ΟΙΚ.33452 (31/8/2016).

 Την επιβολή της προϋπόθεσης για υπέρβαση του ορίου των 10% του ύψους της υποβολής, για την
ενεργοποίηση της δυνατότητας ένστασης και ελέγχου όλων των συνταγών της υποβολής.

 Την μετακύλιση από τον ΕΟΠΥΥ της δαπάνης αποστολής των πακέτων συνταγών στους ΦΣ (αξίας 1,5 εκατ.)

 Καταργείται η ευκολία με την οποία ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνταν χειρόγραφα πέρα από τα όρια ισχύς
τους. Καταργείται η πιθανότητα αλλοίωσης της ΣΚΠ.

 Αρχίζει η συζήτηση για τη συγκρότηση της επιτροπής για την αναθεώρηση του ΠΔ 121/2008.
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Ο Οδηγός Τακτικού Ελέγχου Συνταγών Φαρμάκων αφορά τον ΕΟΠΥΥ και όχι άλλα 

ταμεία. Αφορά τις συνταγές ΕΟΠΥΥ από 01/06/2022.

 Οδηγίες κατάθεσης των συνταγών και των συνοδευτικών εγγράφων της υποβολής και 

του ΣΣΥ θα δοθούν εγκαίρως από το ΤΕΕΣ πριν το τέλος του ΙΟΥΝΙΟΥ

 Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν να εκτελούνται βάσει όσων προβλέπονται από 

τη Συλλογική Σύμβαση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ και των κανόνων που απορρέουν από το ΠΔ 

121/08 το οποίο έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 Οι περιπτώσεις ελέγχου δεν εισάγουν καινοτομίες και αυστηροποίηση στις μεθόδους 

και διαδικασίες ελέγχου, αντίθετα υπάρχει ελάφρυνση με τη λειτουργία των κοφτών. 

(και διευκόλυνση με τις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ).

 ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ > ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΛΑΓΙΑ = 

ΕΜΒΑΛΑΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (εκεί που λειτουργούν οι κόφτες)

 ΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΗΣ ΩΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ – (Ανεργή αυτή η περίπτωση ελέγχου)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος



Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας


