
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ν.4270/2014) 
 

Όπως γνωρίζετε από το μήνα Ιούλιο εκτελούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία και Ηλεκτρονικές (και 

ΜΟΝΟ) συνταγές των Ανασφάλιστων Δικαιούχων Φαρμακευτικής Περίθαλψης του Ν.4270/2014. 

Και οι συνταγές αυτού του φορέα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του, 

αλλά   

 σε ξεχωριστό πακέτο  

 με ξεχωριστό τιμολόγιο 

 Χωρίς ξεχωριστή κατάσταση 

Έλεγχος Συνταγών Ανασφάλιστων 

Για τις συνταγές της κατηγορίας αυτής έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή σας ένα ασφαλιστικό ταμείο 

με κωδικό ΑΝΑ (στα λατινικά). Στο ταμείο αυτό καταχωρούνται αυτόματα οι ηλεκτρονικές συνταγές 

του εν λόγω φορέα.   

Για τον έλεγχο των συνταγών των Ανασφάλιστων ζητήστε από την οθόνη ελέγχου συνταγών ταμείων, 

την Αναλυτική Παρουσίαση του <Ασφαλιστικού ταμείου> ΑΝΑ (Ανασφάλιστοι) και πατήστε Enter. 

 

Αφού ορίσετε και το διάστημα πατήστε το κουμπί <Προβολή>. 



 

Στο φορέα αυτό δεν γίνεται διαχωρισμός των συνταγών με λοιπά φάρμακα, εμβόλια ή ΦΥΚ. 

Εμφανίζονται κατά σειρά καταχώρησης  ΟΛΕΣ οι συνταγές του διαστήματος ελέγχου. Από αυτή την 

οθόνη κάνετε τον έλεγχο και τις τυχόν διορθώσεις κατά τα γνωστά. 

Έκδοση Μηχανογραφικού Τιμολογίου 

 Μετά τον έλεγχο των συνταγών προχωρήστε στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, 

πατώντας το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>.  Η εφαρμογή θα δημιουργήσει 

αυτόματα και θα σας εμφανίσει στην οθόνη, το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο και θα 

εκτυπώσετε με Ctrl+P. 



 

Έκδοση Χειρόγραφου Τιμολογίου 

Αν εκδίδετε χειρόγραφα τα τιμολόγια σας, πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου>. 

Στην οθόνη σας εμφανίζεται ανάλυση των στοιχείων, που θα πρέπει να 

συμπληρώσετε στο χειρόγραφο παραστατικό. 

 

Εκτύπωση Κατάστασης  

Όπως έχει διευκρινιστεί από τον ΕΟΠΥΥ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κατάσταση για την 

υποβολή αυτών των συνταγών. Εν τούτοις, αν για τον έλεγχο και μόνο, σας 

διευκολύνει μια τέτοια εκτύπωση πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση κατάστασης> και 

επιλέξτε είτε την απ’ ευθείας <Εκτύπωση με Crystal Report> είτε αρχικά την <Προεπισκόπιση με 

Crystal Report> και στη συνέχεια την εκτύπωση της με το κουμπί . 



 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να συμπληρώνετε τα στοιχεία των υποβαλλόμενων συνταγών σε μια 

ηλεκτονική φόρμα, που δημιουργήθηκε στην πύλη της ΚΜΕΣ και να εκτυπώνετε από εκεί ένα 

Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, το οποίο και θα συνυποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία 

(καταστάσεις, Τιμολόγια, Συνταγές). 

Για τη διευκόλυνση σας στη συμπλήρωση αυτής της φόρμας η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα το 

σχετικό έντυπο-υπόδειγμα. Το έντυπο δημιουργείται μόλις ζητήσετε (από το σχετικό κουμπί) την 

εκτύπωση της Συγκεντρωτικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ και εμφανίζεται πρώτο στην οθόνη σας... 

  

Πατήστε το κουμπί  για να το εκτυπώσετε. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκτύπωση, εμφανίζεται στην 

οθόνη σας το έντυπο της Συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών. Εκτυπώστε το και αυτό με τον 

ίδιο τρόπο. 

 



ΚΜΕΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ηλεκτρονική φόρμα που 

σχετίζονται με τις συνταγές των Ανασφάλιστων.  

Για την ακρίβεια προστέθηκαν τα παρακάτω πεδία: 

 Αξία συνταγών με ΦΥΚ Ανασφάλιστων 

 Αξία συνταγών Λοιπών φαρμάκων και Εμβολίων Ανασφάλιστων  

 Εισπραχθέντα ποσά (1€) από Συνταγές για Ανασφάλιστους και τέλος 

 Πλήθος εκτελέσεων (συνταγών) Ανασφάλιστων 

Εννοείται πως τα πεδία αυτά συμπληρώνονται ΜΟΝΟ εφόσον έχετε εκτελέσει τέτοιες συνταγές. 

Αξιοποιήστε την εκτύπωση του προτύπου της εφαρμογής μας για να καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική 

φόρμα ΟΛΑ τα απαραίτητα στοιχεία.  

 

Τέλος πατήστε το κουμπί <Έκδοση Εγγράφων> για να εκτυπώσετε το Συνοδευτικό Έγγραφο Υποβολής. 


