
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ 

Στη νέα έκδοση συμπεριλήφθηκε η λειτουργικότητα της ακύρωσης μίας ή περισσοτέρων εκ 

των μερικών εκτελέσεων κάποιας ηλεκτρονικής συνταγής εκτός από την 1η εκτέλεση αυτής 

(απαγορεύεται από ΗΔΙΚΑ για λόγους ασφαλείας η ακύρωση της 1ης εκτέλεσης). 

Με τη λειτουργικότητα αυτή, συμπληρώνεται η ακύρωση ηλεκτρονικής μέσα από την 

εφαρμογή Dioscourides. Πλέον όλες οι περιπτώσεις ακυρώσεων (είτε ολικής είτε μερικής 

ακύρωσης) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να εκτελούνται αποκλειστικά μέσα από την 

εφαρμογή DIOSCOURIDES και ΟΧΙ απευθείας από ΗΔΙΚΑ. Με την ακύρωση ενημερώνονται 

αυτόματα οι καταστάσεις των συνταγών, αφού η ενέργεια αυτή διαγράφει την αντίστοιχη 

συνταγή και δεν παρατηρούνται διπλοεγγραφές. 

Δείτε τη νέα οθόνη εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών προσαρμοσμένη στις νέες 

λειτουργίες ακυρώσεων. 

 

Για την ολική ακύρωση συνταγής (ανεξάρτητα αν έχει εκτελεστεί μερικώς ή όχι), αφού 

καταχωρίσετε τον αριθμό της, θα χρησιμοποιήσετε το κουμπί <Ολική Ακύρωση 

εκτέλεσης>. 



Για την Μερική ακύρωση μιας ενδιάμεσης εκτέλεσης (2η, 3η κλπ) θα χρησιμοποιήσετε το 

κουμπί <Επανεκτύπωση – Ακύρωση Μερικής>. Εδώ θα εμφανιστούν όλες οι εκτελέσεις και 

θα σας δοθεί η δυνατότητα επιλογής εκείνης την οποία θέλετε να ακυρώσετε. 

΄ 

Επιλέγετε τον Αριθμό εκτέλεσης που θέλετε ν’ ακυρώσετε στον πίνακα που φαίνεται δεξιά 

και μετά και πατάτε αριστερά το κουμπί <Ακύρωση εκτέλεσης>. 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η Μερική ακύρωση της 1ης εκτέλεσης. Αν το 

επιχειρήσετε θα εμφανιστεί σχετικό απαγορευτικό μήνυμα και η ακύρωση δεν εκτελείται: 

 

Εννοείται ότι δεν ΠΡΕΠΕΙ ποτέ να διαγράφετε εκτελέσεις προηγούμενου μήνα, 

από τη στιγμή που έχετε υποβάλει τα στοιχεία των συνταγών σας στο ΚΜΕΣ. 

Αν χρειαστεί να το πράξετε, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε την 

προηγούμενη υποβολή γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε στη συνέχεια να υποβάλλετε 

νέα κατάσταση και τιμολόγια. 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ & 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
(ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΚΥΑΠ) 

Στη ΝΕΑ έκδοση version 3.22.30 αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης των καταστάσεων συνταγών 

του ΕΟΠΥΥ. 

Μέχρι τώρα οι καταστάσεις ενημερώνονταν από τα σχετικά (οριστικοποιημένα) 

παραστατικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια κάποιες συνταγές: 

• Να μην εμφανίζονται στην κατάσταση γιατί οι χρήστες άφηναν κάποια 

παραστατικά σε αναμονή 

• Κάποιες συνταγές (μερικώς εκτελεσμένες αλλά πλήρως τιμολογημένες) να 

χρειάζονται Διάσπαση μετά την ολοκλήρωση τους 

• Να μην ενημερώνεται σωστά (σε κάποιες περιπτώσεις) ο αριθμός εκτέλεσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός εκτέλεσης συνταγής μπορεί να έχει τιμές 0,1,2,3 κλπ. 

Με μηδέν σημαίνονται οι πλήρως εκτελεσμένες συνταγές, ενώ οι μερικώς 

εκτελεσμένες σημαίνονται με 1 ή 2 ή 3 κλπ, ανάλογα με το τμήμα της μερικής 

εκτέλεσης. Δηλαδή η πρώτη μερική εκτέλεση έχει αριθμό εκτέλεσης 1,  η δεύτερη 

τον αριθμό 2 κοκ. 

Με τη ΝΕΑ έκδοση, οι καταστάσεις συνταγών του ΕΟΠΥΥ ενημερώνονται ΜΟΝΟ με τη 

λειτουργία της εκτέλεσης (ή και της ακύρωσης) της ηλεκτρονικής συνταγής μέσα φυσικά 

από την εφαρμογή Dioscourides. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πλέον σημασία: 

• το περιεχόμενο του παραστατικού που θα σχηματίσετε μετά την εκτέλεση, 

• Ούτε αν το οριστικοποιείτε ή το αφήνετε για οποιοδήποτε λόγο σε Αναμονή 

• Ούτε αν κάνετε πλήρη τιμολόγηση ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση (η λειτουργία 

της Διάσπασης δεν θα έχει καμία έννοια). 

Επίσης δεν θα ξαναβρείτε κόκκινες σημάνσεις σε συνταγές αφού πλέον δεν θα υπάρχουν 

συνταγές με ελλιπή στοιχεία (αρ. συνταγής ή αρ. εκτέλεσης) ή Χειρόγραφες. 

Εξάλλου Χειρόγραφη εκτέλεση συνταγής ΕΟΠΥΥ δεν επιτρέπεται πλέον. 

Όλες οι παραπάνω αλλαγές ξεκινάνε με την αναβάθμιση της εφαρμογής μετά την 

εγκατάσταση της νέας έκδοσης version 3.22.30 και ΔΕΝ έχουν αναδρομικό χαρακτήρα. Δεν 

επηρεάζονται οι συνταγές που έχουν ήδη εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή που εγκαθιστάτε την 

αναβάθμιση.  

 

Δηλαδή για τις συνταγές του μηνός Ιουλίου 2022 θα χρειαστεί να κάνετε (για τελευταία 

φορά) και εφόσον χρειάζεται τις όποιες διορθώσεις κάνατε μέχρι σήμερα. 



Για τη διευκόλυνσή σας και προς αποφυγή λαθών ή παραλείψεων ενδέχεται να 

εμφανιστούν προειδοποιητικά μηνύματα κατά τον έλεγχο των συνταγών αλλά και κατά τη 

δημιουργία των τιμολογίων και την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στο ΚΜΕΣ (δηλ. 

όταν θα πατήσετε το κουμπί “Αποστολή ΚΜΕΣ”). 

 

Εξάλλου, η εφαρμογή κάνει έλεγχο για την ύπαρξη συνταγών με ελλιπή στοιχεία ή 

διπλοκαταχωρήσεων της ίδιας συνταγής. Οπότε πρέπει να ακολουθήσετε την εξής σειρά: 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΑΣ, 
2. ΚΟΥΜΠΙ “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΜΕΣ” ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ “ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ” ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, 
3. ΚΟΥΜΠΙ “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, 
4. ΚΟΥΜΠΙ “ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ” ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΤΕ ΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ, 
5. ΚΟΥΜΠΙ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ” ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΤΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 
6. ΤΕΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΙ “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΜΕΣ” ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

 

 


