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Θέμα: «Σχετικά με διόρθωση τιμολογίων Φαρμακείων Ιανουαρίου 2014 και την 

συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης». 

Σχετικό: Έγγραφο μας  Π60/6/27-2-2014. 
 

Α. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό κατά την 

κατάθεση λογαριασμών Φαρμακείων μηνός Ιανουαρίου 2014 παρατηρήθηκαν 

σημαντικά προβλήματα στην συμπλήρωση των τιμολογίων των φαρμακείων. 

Τα περισσότερα τιμολόγια δεν έχουν συμπληρωθεί με βάση το συνημμένο 

υπόδειγμα του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την 

επεξεργασία τους και την ορθή αποτύπωση της φαρμακευτικής δαπάνης και 

του ποσού που πρέπει να αποδοθεί προς τα φαρμακεία. 

Για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος αποφασίστηκε η 

επιστροφή του συνόλου των τιμολογίων μηνός Ιανουαρίου προς τα φαρμακεία.  

Για όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό τα 

τιμολόγια θα αποσταλούν από την ΚΜΕΣ προς τους Φαρμακευτικούς 

Συλλόγους, ενώ για τα υπόλοιπα φαρμακεία θα αποσταλούν στις κατά τόπους 

Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν τα φαρμακεία.  Οι Φαρμακοποιοί 

οφείλουν με την παραλαβή των τιμολογίων τους να ελέγξουν την ορθή 

καταχώρηση των ποσών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που αναπτύχθηκε 

από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπως έκαναν και κατά την 

συμπλήρωση των τιμολογίων Φεβρουαρίου.  

 

                  Εξαιρετικώς Επείγον 

                  Αποστολή με e-mail 

 

                  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 

 

                  Αρ. Πρωτ.:Π60/11 

 

Γενική Δ/νση:  Σχεδιασμού  & Ανάπτυξης  

Υπηρεσιών υγείας 

Προς:  

1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 

       Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου  

       Αθήνα, ΤΚ 118 54 

e-mail: pfs@ath.forthnet.gr 

 

Κοινοποίηση: 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
 

2. ΚΜΕΣ 
Πειραιώς 181 (1ος όροφος), Τ.Κ. 11853 

3. Speedex 

 

Δ/νση:  Φαρμάκου 

Πληροφορίες: Πατεράκης Π. 

Τηλ.:210 8110673    Fax:210 8110694 

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι 

E-mail: d6@eopyy.gov.gr 

 

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
  

Ε θνικός   
Ο ργανισμός   
Π αροχής   

Υ πηρεσιών   

  

  
Υ γείας   

  www.eopyy.gov.gr   

  

mailto:pfs@ath.forthnet.gr
mailto:d6@eopyy.gov.gr


Σελίδα 2 από 2 
 

  Τα τιμολόγια θα ταχυδρομηθούν από την ΚΜΕΣ προς τα κέντρα 

υποβολής έως την Τετάρτη 26-3-2014. Μετά από την παραλαβή των τιμολογίων 

τα κέντρα υποβολής οφείλουν να ενημερώσουν τα φαρμακεία ώστε να 

προσέλθουν να παραλάβουν τα τιμολόγια τους. Για να μην προκύψουν 

καθυστερήσεις στην πληρωμή του μηνός Ιανουαρίου 2014 η όλη διαδικασία 

παραλαβής, συμπλήρωσης/διόρθωσης και επανυποβολής των τιμολογίων από 

τα φαρμακεία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε εργασίμων ημερών. Τα 

κέντρα υποβολής αποστέλλουν άμεσα τα τιμολόγια προς την ΚΜΕΣ μετά το 

πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 

 Β. Όσον αφορά στην συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης του 

λογαριασμού του φαρμακείου σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που 

προκύπτει επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ λόγω ελάφρυνσης στη συμμετοχή του 

ασφαλισμένου, αυτή συμπεριλαμβάνεται στην στήλη «επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» της 

συγκεντρωτικής κατάστασης. Συνεπώς δεν απαιτείται η τροποποίηση της 

υπάρχουσας συγκεντρωτικής κατάστασης.  
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