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Αθήνα, 23/1/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 212    

ΝΠΔΔ  
 

 

ΠΡΟΣ 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας  

 

Α. Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Σχετικά με τις υποβολές 

λογαριασμών συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων και την εκτέλεση συνταγών 

Ευρωπαίων ασφαλισμένων». 

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου:   

Στη σελ. 2,  «7. a. ……. Επισημαίνεται ότι στις εκτελεσμένες συνταγές των Ευρωπαίων 

Ασφαλισμένων θα επισυνάπτεται φωτοτυπία του εντύπου δικαιώματος (πρώτη σελίδα 

βιβλιαρίου ή κάρτας) μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων», σας 

ενημερώνουμε ότι ο ΠΦΣ δεν έχει κάνει αποδεκτή και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν την 

υποχρέωση να υλοποιούν τον συγκεκριμένο όρο. 

Στη σελ.  3 στο σημείο 7, «8. Η  εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής 

έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης 

ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομίας χαρτιού», εννοείται η εκτύπωση της ηλεκτρονικής 

έκδοσης να γίνεται στην οπίσθια όψη της συνταγής του ιατρού. 

Και στο σημείο 8, «8. 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 που 

ακολουθεί»,  εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, 

γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ., 

λόγω λάθους τιμολόγησης από την ΗΔΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούμε χειρόγραφα επί 

της συνταγής. 
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Τα προγράμματα φαρμακείων έχουν λάβει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και θα προχωρήσουν σε 

αναβάθμιση πριν κλείσει ο μήνα Ιανουάριος.  

Β. Ιατροτεχνολογικά και λοιπά προϊόντα υγειονομικού υλικού 

Πλην των παραστατικών σακχαρώδη διαβήτη, για τα υπόλοιπα υλικά (κολοστομίες, προϊόντα 

ειδικής διατροφής, συμπυκνωτές οξυγόνου, αναπνευστικές συσκευές,  επιθέματα, 

νεφελοποιητές  κλπ.), ισχύουν από πλευράς προϋποθέσεων εκτέλεσης ότι ίσχυε και πριν. 

Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις τιμές αποζημίωσης. 

 Όλα  τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να είναι συνταγογραφημένα   ηλεκτρονικά από 

συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται και να 

υπάρχει και η σχετική θεώρηση όπου αυτή απαιτείται. 

Το μόνο που διαφοροποιείται είναι ότι, δεν εκδίδουμε απόδειξη η τιμολόγιο προς τον 

ασφαλισμένο γιατί δεν αποζημιώνεται, αλλά κρατούμε τα παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις 

με την προβλεπόμενη συμμετοχή όπου υπάρχει, εν αναμονή του ανοίγματος της πύλης του 

ΕΟΠΥΥ για να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά. 

Εάν η πύλη δεν ανοίξει εγκαίρως τα παραστατικά θα υποβληθούν χειρόγραφα και φυσικά θα 

αποζημιωθούν, αφού υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη η σχετική συλλογική σύμβαση. 

Για τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, ισχύει ότι ίσχυε και πριν. 

Για τον μήνα Ιανουάριο είναι σε ισχύ τα παραστατικά που γνωρίζουμε,  καθώς επίσης   οι τιμές 

αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις ποσότητας. Εκτελούνται και αυτά χειρόγραφα. 

Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πύλη θα γίνει αυτόματα για όσα φαρμακεία είχαν ήδη 

πιστοποιηθεί και εγγραφεί έως την 31/12/2016.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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