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ΧΡΕΩΣΗ 1 € ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Ποιούς αφορά το νέο μέτρο; 
Τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Με βάση το Ν.4093/2012 και τη σχετική εγκύκλιο 

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/EGKYKLIOS_1_EURO.pdf)  που εξέδωσε στις 02-01-

2014 το ΥΥΚΑ: 

«Ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ 
ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό». 

Ποιοί εξαιρούνται; 
«Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται οι κατηγορίες ασθενών της περίπτωσης Β. Της παρ. 2 της 

κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΓΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012)» 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/FEK_2883_B.pdf  

Πότε ξεκινά η εφαρμογή  του μέτρου; 
Με βάση την ίδια  εγκύκλιο:  «Η έναρξη ισχύος αρχίζει από 08.01.2014». 

Επιβαρύνει το νέο μέτρο το φαρμακοποιό; 
Καθόλου! 

Για να γίνει κατανοητό, πώς διαμορφώνεται η τιμολόγηση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ από 08-01-2014, 

θα σας δώσουμε κάποιο παράδειγμα: 

 Έστω ότι εκτελείτε μια συνταγή αξίας 10€ με συμμετοχή 25%.  

Μέχρι πριν την εφαρμογή του νέου μέτρου ο ασφαλισμένος θα κατέβαλλε 2,5€ συμμετοχή και εσείς θα 

εισπράττατε το υπόλοιπο, δηλαδή τα 7,5€, από τον ΕΟΠΥΥ (10-2,5=7,5). 

Τώρα πλέον, για την ίδια συνταγή ο ασφαλισμένος θα πληρώσει συνολικά 3,5€ (δηλαδή 2,5€ βάσει του 

% συμματοχής + 1€ επιπλέον) και εσείς θα εισπράξετε το υπόλοιπο, δηλαδή τα 6,5€, από τον ΕΟΠΥΥ 

(10-3,5=6,5). 

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, και στις 2 περιπτώσεις ο φαρμακοποιός θα εισπράξει συνολικά 

τα ίδια χρήματα. Επί της ουσίας δηλαδή, το Φαρμακείο όχι μόνο δεν επιβαρύνεται αλλά αυξάνει και 

τη ρευστότητα του. 

Η παραπάνω λογική ισχύει και σε συνταγές που ο ασφαλισμένος έχει να πληρώσει, πέραν της 
συμμετοχής του, και  τη διαφορά (ολόκληρη ή μισή) μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αναφοράς. 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/EGKYKLIOS_1_EURO.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/FEK_2883_B.pdf
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Με λίγα λόγια, με το νέο μέτρο επιβαρύνεταιι τελικά ΜΟΝΟ ο ασφαλισμένος, αφού η συμμετοχή του 
αυξάνεται κατά 1 €, και επωφελείται ο ΕΟΠΥΥ, του οποίου το ποσό αποζημίωσης μειώνεται 
αντίστοιχα κατά 1 € ανά συνταγή !!! 

Πως γίνεται η κοστολόγηση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ με το 

πρόγραμμα Dioscourides; 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, και λόγω της εξαίρεσης κάποιων κατηγοριών ασθενών με χρόνιες 

παθήσεις (όπως αυτές καθορίζονται βάσει του ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012) από την υποχρέωση 

καταβολής του 1 € για κάθε συνταγή, η κοστολόγηση των συνταγών μέσω της εφαρμογής Dioscourides 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

A. Εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών ΕΟΠΥΥ μέσω του Api 
Στις περιπτώσεις αυτές, που αφορούν εξάλλου στον κύριο όγκο των συνταγών, η πληροφορία περί του 

αν χρεώνεται το 1€ (ή όχι) έρχεται αυτόματα από το σύστημα. Αυτό σημαίνει πως αναλόγως, η σχετική 

εκτύπωση (βλέπε https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/Prescription_1euro_sample.pdf  )και 

ακολούθως το παραστατικό που θα σχηματιστεί, θα περιλαμβάνουν (ή όχι) τη χρέωση αυτή. Επομένως 

δεν χρειάζεται από την πλευρά του φαρμακοποιού καμία παρέμβαση ή έλεγχος.  

Δείτε τα παραδείγματα στις οθόνες που ακολουθούν: 

 Dioscourides Xpress 
Στην οθόνη του παραστατικού μεταφέρεται αυτόματα η εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή και 

προστίθεται, επίσης αυτόματα, μία επιπλέον γραμμή με το είδος «ΚΡΑΤΗΣΗ 1€ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ» και 

αξία 1 ευρώ. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66094134/Prescription_1euro_sample.pdf
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Αν η συνταγή αφορούσε σε πάθηση που αντιστοιχεί στις εξαιρέσεις του νόμου, τότε το παραστατικό θα 

είχε τη μορφή της ακόλουθης οθόνης: 

 

 Σ.Σ. Προσέξτε τη σχετική διαφορά στο <Πληρωτέο ποσό> στα δύο παραδείγματα. 

 Dioscourides Win 
Οι ίδιοι αυτοματισμοί ισχύουν και για τα παραστατικά της έκδοσης Dioscourides Win, δηλαδή θα 

χρεώνεται ή δεν θα χρεώνεται (αυτόματα) η επιβάρυνση του 1 ευρώ, όπως φαίνεται στις 2 επόμενες 

οθόνες: 
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Σ.Σ. Προσέξτε τη σχετική διαφορά στο <Πληρωτέο ποσό> στα δύο παραδείγματα. 

Τι γίνεται με τις μερικές εκτελέσεις συνταγών; 
Σύμφωνα με οδηγίες,  που μας δόθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΗΔΙΚΑ :  

«Για συνταγές που γίνονται μερικές εκτελέσεις η κράτηση αυτή (του 1 ευρώ) γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο στην πρώτη εκτέλεση». 
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B. Εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών ΕΟΠΥΥ 

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα, βάσει ποιού χαρακτηριστικού ο Φαρμακοποιός θα ξέρει ,αν θα 

πρέπει να χρεώσει ή όχι σε μία ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗ τη σχετική επιβάρυνση. Δηλαδή,  

 αν θα υπάρχει κάποια σχετική σφραγίδα  ή 

 αν θα αναγράφεται από το θεράποντα ιατρό η σχετική εξαίρεση-απαλλαγή του ασφαλισμένου 

από την υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού του ενός (1) ευρώ ή 

 αν θα εφαρμοστεί κάποιος κανόνας π.χ. «εξαιρούνται οι συνταγές με μηδενική συμμετοχή»  

Πάντως για τις χειρόγραφες συνταγές του ΕΟΠΥΥ και για να καλυφθούν και οι σχετικές εξαιρέσεις, η 

εφαρμογή σας δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 

 

Dioscourides Xpress 

Με την έναρξη της χειρόγραφης καταχώρησης ανοίγει παράθυρο για να σκανάρετε τον αριθμό της 

συνταγής. Στο ίδιο παράθυρο,  υπάρχει και το κουμπί «Εξαίρεση συνταγής από τη χρέωση του 1 ευρώ».  

 

I. Αν η συνταγή δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία εξαιρέσεων, σκανάρετε απλά τον αριθμό της. 

Ακολούθως προχωρήστε στην καταχώρηση των φαρμάκων. Έτσι το πρόγραμμα θα χρεώσει 

αυτόματα, μετά την καταχώρηση του πρώτου φαρμάκου και το επιπλέον ευρώ: 
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II. Αν η συνταγή αφορά σε πάθηση, που απαλάσσει τον ασφαλισμένο από τη χρέωση του ενός 

ευρώ, τότε πατήστε ΠΡΩΤΑ το σχετικό κουμπί «Εξαίρεση συνταγής από τη χρέωση του 1 ευρώ» 

και στη συνέχεια σκανάρετε τον αριθμό της. Ακολούθως προχωρήστε στην καταχώρηση των 

φαρμάκων. Έτσι το πρόγραμμα ΔΕΝ θα χρεώσει το επιπλέον ευρώ: 
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 Διόρθωση της αρχικής επιλογής 

a. Αν από λάθος καταχωρήσατε τη συνταγή με εξαίρεση της χρέωσης του ευρώ και τελικά 

θέλετε να το προσθέσετε, τότε «φωτίστε» ένα φάρμακο της συνταγής και 

πατήστε το κουμπί <Εμφάνιση>  . Στο σχετικό παράθυρο και στο σημείο που 

δείχνει το βέλος «ξετσεκάρετε» με κλικ την επισήμανση <Εξαίρεση χρέωσης 1 ευρώ>: 

 

Πατήστε το πλήκτρο <Έξοδος> ή το Esc, επιλέξτε <Αποθήκευση των αλλαγών> στο ερώτημα που 

εμφανίζεται :  

 

Και η γραμμή της κράτησης θα προστεθεί αυτόματα στη συνταγή: 
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b. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε και να αφαιρέσετε την επιπλέον χρέωση. Έτσι, αν η συνταγή 

ΔΕΝ έπρεπε να επιβαρυνθεί με το 1 ευρώ, τότε «φωτίστε» ένα φάρμακο της συνταγής, 

πατήστε το κουμπί <Εμφάνιση>, «Τσεκάρετε» με κλικ την εξαίρεση και βγείτε από το 

παράθυρο. Αφού επιβεβαιώσετε τις αλλαγές, η γραμμή της επιπλέον χρέωσης διαγράφεται 

από το παραστατικό: 

 

Σ.Σ. Η διαγραφή της επιπλέον χρέωσης μπορεί βεβαίως, να γίνει και με το πλήκτρο <Διαγραφή 

γραμμής> 
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Dioscourides Win 

Με την έναρξη καταχώρησης της χειρόγραφης συνταγής ανοίγει το γνωστό παράθυρο εισαγωγής  των 

στοιχείων της («Πολλά % συμμ/χής», «% συμμετοχής», «Αριθ. Συνταγής»): 

  

Στο ίδιο παράθυρο, και στο σημείο που δείχνει το βέλος, έχει προστεθεί και το κουμπί «Εξαίρεση 

χρέωσης του 1 ευρώ».  

III. Αν αυτό το αφήσετε κενό (ισοδύναμο του Όχι), τότε στη συνταγή θα προστεθεί αυτόματα και η 

επιπλέον επιβάρυνση και το παραστατικό θα έχει την ακόλουθη μορφή: 
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IV. Αν όμως, η συνταγή εμπίπτει σε κάποια κατηγορία εξαιρέσεων, τότε πρέπει να δηλώσετε την 

«Εξαίρεση χρέωσης του 1 ευρώ» βάζοντας  Ν  σ’ αυτό το πεδίο. Έτσι στο παραστατικό 

(συνταγή) δεν θα προστεθεί η σχετική επιβάρυνση: 

 

 

Διόρθωση της αρχικής επιλογής 

 Αν -από λάθος- καταχωρήσατε τη συνταγή με εξαίρεση της χρέωσης του ευρώ και τελικά 

έπρεπε να επιβαρυνθεί, τότε «φωτίστε» ένα φάρμακο και πατήστε το πλήκτρο <Home> για 

διόρθωση. Στο σχετικό παράθυρο και στο σημείο που δείχνει το βέλος σβήστε με το Delete το 

Ν στην επισήμανση <Εξαίρεση χρέωσης 1 ευρώ>. Προχωρήστε με Enter μέχρι το τέλος της 

γραμμής και η γραμμή της κράτησης θα προστεθεί αυτόματα στη συνταγή: 

 

 Αν το λάθος έγινε αντίστροφα και η συνταγή τελικά ΔΕΝ έπρεπε να επιβαρυνθεί με το 1 ευρώ, 

τότε «φωτίστε» τη γραμμή με το είδος <ΚΡΑΤΗΣΗ 1 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ>  και πατήστε το 

πλήκτρο <Delete> για διαγραφή.  
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Διόρθωση καταχωρημένων συνταγών κατά τον έλεγχο καταστάσεων 

Dioscourides Win 

Για την εφαρμογή Dioscourides Win και για τη διαδικασία ελέγχου-διόρθωσης  των καταχωρημένων 

συνταγών, ισχύει η ίδια μεθοδολογία (όπως την περιγράψαμε προηγουμένως).  

Μεταφερθείτε στο Υποσύστημα <3. 

Καταστάσεις Ασφαλιστικών 

Ταμείων> και από εκεί, οριζόντια 

στο μενού <Καταστάσεις 

Ασφαλιστικών Ταμείων>. Επιλέξτε 

την εργασία <Συνταγές ΧΩΡΙΣ 

Διάκριση των % Συμμετοχής> και 

ζητείστε την προεπισκόπιση των 

συνταγών της ημέρας ή του διαστήματος που ελέγχετε.  

Σ.Σ. Οι υπόλοιπες επιλογές, που υπήρχαν στο μενού, μεταφέρθηκαν στην επιλογή <Παλαιότερες 

Καταστάσεις> 

 

Από εκεί, και αν αντιληφθείτε κάποιο λάθος, φωτίζετε τη συνταγή-γραμμή, μπαίνετε με Enter στο σχετικό 

παραστατικό και κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, όπως περιγράψαμε. 
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Dioscourides Xpress 
Για την εφαρμογή Dioscourides Xpress και τη διαδικασία ελέγχου-διόρθωσης  των καταχωρημένων 

συνταγών, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Από το μενού <ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ> επιλέξτε τη λειτουργία <ΣΥΝΤΑΓΕΣ Ταμείων>, όπως 

δείχνει το βέλος. Στην οθόνη της <ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ>, ζητείστε την <Προβολή> των 

προς έλεγχο συνταγών, της ημερομηνίας ή του διαστήματος που επιθυμείτε. 
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 Φωτίστε τη συνταγή, που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε το κουμπί <Διόρθωση>, που 

βρίσκεται  στα δεξιά της. Στη οθόνη διόρθωσης, που προβάλλει μπροστά σας: 

  

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που βρίσκονται δίπλα από το πεδίο <Επιπλέον Συμμετοχή> (όπως δείχνει 

το βέλος), για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το 1 ευρώ, αναλόγως. 

 Τέλος πατώντας το κουμπί <Αποθήκευση Αλλαγών>, οι αλλαγές καταχωρούνται και 

επιστρέφετε στην αναλυτική κατάσταση των συνταγών. 
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Σ.Σ. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει γενικότερα για τον έλεγχο και τη διόρθωση των καταχωρημένων 

συνταγών. 

 

Dioscourides Dos 

Με την έναρξη καταχώρησης της χειρόγραφης συνταγής ανοίγει το γνωστό παράθυρο εισαγωγής  των 

στοιχείων της («Πολλά % συμμ/χής», «% συμμετοχής», «Ηεμερομηνία»,«Αριθ. Συνταγής»): 

   

Στο ίδιο παράθυρο, και στο σημείο που δείχνει το βέλος, έχει προστεθεί και το κουμπί «Εξαίρεση 

χρέωσης του 1 ευρώ».  

V. Αν αυτό το αφήσετε κενό (ισοδύναμο του Όχι), τότε στη συνταγή θα προστεθεί αυτόματα και η 

επιπλέον επιβάρυνση και το παραστατικό θα έχει την ακόλουθη μορφή: 



15 | P a g e  
 

 

VI. Αν όμως, η συνταγή εμπίπτει σε κάποια κατηγορία εξαιρέσεων, τότε πρέπει να δηλώσετε την 

«Εξαίρεση χρέωσης του 1 ευρώ» βάζοντας  Ν  σ’ αυτό το πεδίο. Έτσι στο παραστατικό 

(συνταγή) Δεν θα προστεθεί η σχετική επιβάρυνση: 

 

Σ.Σ. Προσέξτε τη σχετική διαφορά στο <Πληρωτέο ποσό> στα δύο παραδείγματα. 
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Διόρθωση της αρχικής επιλογής 

 Αν -από λάθος- καταχωρήσατε τη συνταγή με εξαίρεση της χρέωσης του ευρώ και τελικά 

έπρεπε να επιβαρυνθεί, τότε «φωτίστε» ένα φάρμακο και πατήστε το πλήκτρο <Home> για 

διόρθωση. Στο σχετικό παράθυρο και στο σημείο που δείχνει το βέλος σβήστε με το Delete το 

Ν στην επισήμανση <Εξαίρεση χρέωσης 1 ευρώ>. 

 
 Προχωρήστε με Enter μέχρι το τέλος της γραμμής και η γραμμή της κράτησης θα προστεθεί 

αυτόματα στη συνταγή: 
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 Αν το λάθος έγινε αντίστροφα και η συνταγή τελικά ΔΕΝ έπρεπε να επιβαρυνθεί με το 1 ευρώ, 

τότε «φωτίστε» τη γραμμή με το είδος <ΚΡΑΤΗΣΗ 1 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ>  και διαγράψτε το με 

το πλήκτρο <Delete>.  

 

 

Διόρθωση καταχωρημένων συνταγών κατά τον έλεγχο καταστάσεων 

 

Για την εφαρμογή Dioscourides Dos και για τη διαδικασία ελέγχου-διόρθωσης  των καταχωρημένων 

συνταγών, ισχύει η ίδια μεθοδολογία (όπως την περιγράψαμε προηγουμένως).  

Μεταφερθείτε στις 

<Συγκεντρωτικές 

Καταστάσεις > και από το 

μενού τους στην επιλογή 

<Διόρθωση Συνταγών 

Ασφαλιστικών Ταμείων>.  

Ζητείστε την 

προεπισκόπιση των 

συνταγών της ημέρας ή 

του διαστήματος που 

ελέγχετε.  
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Από την κατάσταση των συνταγών, και αν αντιληφθείτε κάποιο λάθος, φωτίζετε τη συνταγή-γραμμή, 

μπαίνετε με Enter στο σχετικό παραστατικό και κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, όπως περιγράψαμε. 

 

 


