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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

  

Πρόγραμμα παραλαβής/κατάθεσης συνταγών μηνός ΜΑΪΟΥ

    

Παρακαλείστε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα για την παράδοση των συνταγών.
Παράδοση στο γραφείο θα μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συνεννόησης. 

  

ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ

    

  

Τρίτη 06/06/2023

  

09:00-14:00  παραλαβή από Νάουσα και φαρμακεία που ανήκαν στη ΔΟΥ Νάουσας. Επιπλέ
ον :
Πατρίδα-Τρίλοφος-Αγ. Γεώργιος-Αγ. Μαρίνα

  

  

  

Τετάρτη 07/06/2023

  

09:00-14:00 παραλαβή από Αλεξάνδρεια και φαρμακεία που ανήκαν στη ΔΟΥ
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Αλεξάνδρειας εκτός Αγκαθιάς-Π. Προδρόμου. Επι
πλέον
: Μακροχώρι- Ν. Λυκογιάννη - Ν. Νικομήδεια - Π.Σκυλίτσι – Διαβατό – Κεφαλοχώρι –
Κουλούρα

  

  

  

Πέμπτη 08/06/2023 –τελευταία ημέρα υποβολής

  

09:00-14:00 παραλαβή από: Αγκαθιά-Ράχη-Ασώματα-Αγ.
Βαρβάρα-Σφηκιά-Ριζώματα-Βεργίνα-Παλατίτσια-Νεόκαστρο-Μελίκη-Παλαιό
Πρόδρομο-Ξεχασμένη-Τριπόταμος.

  

Παραλαβή από τα φαρμακεία Βέροιας μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς CITYEXPRESS

  

  

    

  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: 

    

Η συλλογή θα γίνει μαζί με τις συνταγές φαρμάκων
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Σε ένα απλό φάκελο (ένα για κάθε κατηγορία) βάζετε τις γνωματεύσεις κάθε κατηγορίας,
με τα αντίστοιχα πρωτότυπα τιμολόγια και το αποδεικτικό υποβολής, πιάνοντας σε πακέτα
τις γνωματεύσεις με ένα ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ή λάστιχο και αφού κλείσετε το φάκελο, επικολλάτε
από έξω, το ειδικό έντυπο που εκτυπώσατε με το κλείσιμο του μήνα υποβολής και περιέχει
όλα τα στοιχεία (μήνας υποβολής, φαρμακείο κ.λπ.) Για ποσά άνω των 1467 ευρώ
απαιτείται και φορολογική ενημερότητα ενώ για άνω των 3000 ευρώ , ασφαλιστική
ενημερότητα ΙΚΑ. 

  

Παρακαλείστε έξω από τους φακέλους υποβολής των αναλωσίμων εκτός από το
ειδικό έντυπο το οποίο επικολλάτε, να σημειώνετε αναλυτικά

  

αρ τιμολογίου - αιτούμενο ποσό

  

Παρακαλείστε να τα καταθέτετε κάθε μήνα με τις συνταγές φαρμάκων για λόγους
ασφάλειας μεταφοράς, φύλαξης και κόστους αποστολής.

  

  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

  

Μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα από eopyykmes.gr, εκτυπώνετε και μία ετικέτα που
κολλάτε πάνω στον πλαστικό άσπρο φάκελο του ΕΟΠΥΥ. Εάν έχετε πολλές συνταγές και
έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερους του ενός φακέλου, θα πρέπει να την κολλήσετε έξω
από κάθε φάκελο. Αριθμείτε τους φακέλους 1 από 2 κλπ.

  

ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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αντίγραφο ΣΣΥ (συνοδευτικό σημείωμα από ΚΜΕΣ), αντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων,
εμβολίων, αντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων ευρωπαίων ασφαλισμένων, αντίγραφο
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ραντεβού εμβολιασμών,  αντίγραφο τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών εγγραφής σε προσωπικό
ιατρό
, αντίγραφο τιμολογίου λιμενικού.

  

Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων ταξινομούνται ως εξής

  

Α) ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε κατόχους ΕΚΑΑ (Ευρωπαίους
ασφαλισμένους), ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,

  

Β) ένα πακέτο με όλες τις συνταγές που αφορούν σε εμβόλια ΕΠΕ, σε δικαιούχους του
ΕΟΠΥΥ ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,

  

Γ) ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε δικαιούχους του Λιμενικού
Σώματος-Ακτοφυλακής, ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης,

  

Δ) ένα πακέτο με όλες τις συνταγές σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ ταξινομημένες σε
μικρότερα 

  

και δύναται να περιλαμβάνει

  

Ε) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών που ανήκουν στο Ν.4623/2019 άρθρο 74
(εκτελέσεις συνταγών του προγράμματος χορήγησης ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω
του ΕΟΠΥΥ)

  

Το συγκεκριμένο πακέτο θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
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 α. Τα έντυπα των εκτελεσμένων συνταγών υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον
ασφαλισμένο που παρέλαβε τα σκευάσματα (ή τον αντιπρόσωπο που τα παρέλαβε) και με
επικολλημένα τα κουπόνια των αντίστοιχων εμβαλαγίων.
 β. Συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσμένων συνταγών, την οποία θα μπορεί να
εκτυπώσει από την ειδική επιλογή της πλατφόρμας
 γ. Εξώφυλλο ειδικά σχεδιασμένο που θα συνοδεύει την υποβολή και το οποίο θα μπορεί να
εκτυπώσει από την ειδική επιλογή της πλατφόρμας

  

  

  

  

  

ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

  

ENA ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 

  

• Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής

  

• Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων ασφαλισμένων και δικαιούχων Ν.4368/2016
 • Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων ευρωπαίων ασφαλισμένων 

  

• Πρωτότυπο τιμολόγιο συνταγών εμβολίων
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• Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   

  

• Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ραντεβού εμβολιασμών

  

• Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εγγραφής σε προσωπικό ιατρό 

  

•Τυχόν πιστωτικά τιμολόγια           

  

  

  

  

Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΦΜ:
997478553-ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23. –

  

EΙΣΦΟΡΑ Λ.Ε.Α.Φ.Η, ΦΣΗ.:  29 ευρώ για τον διανεμητικό και από 1 ευρώ για κάθε μέλος
του ΦΣΗ
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