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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΝΠΔΔ

  

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023

  

Αριθμ. Πρωτ. 305

  

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  

Η ΚΜΕΣ θα αναρτήσει άμεσα μέσα στην ημέρα στην ιστοσελίδα της και στον προσωπικό
λογαριασμό κάθε φαρμακείου την εξής ενημέρωση (επισυνάπτεται σχετική εικόνα):

  

«Στις 16.01.2023 το απόγευμα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ
www.eopyykmes.gr οι τελικές επικαιροποιημένες απαιτήσεις των ιδιωτικών
φαρμακείων για την εγγραφή πολιτών σε Π.Ι, ανά μήνα και για τους μήνες 09/2022,
10/2022, 11/2022 και 12/2022. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη και καλούνται οι πάροχοι
(ιδιωτικά φαρμακεία) μέσω του ιστότοπου να ολοκληρώσουν την υποβολή τους.
Στην περίπτωση που έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή τους πριν το απόγευμα
της 16.01.2023 και εκδώσει ήδη τιμολόγιο με διαφορετικό ποσό από το τελικό,
καλούνται να ακυρώσουν την οριστικοποίηση της υποβολής τους και το τιμολόγιο,
να εκδώσουν νέο τιμολόγιο με τα τελικά επικαιροποιημένα ποσά, να
οριστικοποιήσουν εκ νέου την υποβολή τους καθώς και να αποστείλουν στο ΚΜΕΣ
μόνο το τιμολόγιο που αντιστοιχεί στο ποσό της υποβολής».
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Ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ για την περίπτωση που αδυνατεί κάποιος να ακυρώσει το
τιμολόγιο ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, να υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα
έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου για τον προσωπικό γιατρό.

  

Σε αυτή την περίπτωση ο φαρμακοποιός, εφόσον δεν έχει αποστείλει ακόμα τα
συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγιο, ΣΣΥ), θα πρέπει να ακυρώσει την οριστικοποίηση της
υποβολής του αντίστοιχου μήνα που προκύπτει η διαφορά, να καταχωρήσει εκ νέου και τα
δύο τιμολόγια στην πύλη ΚΜΕΣ στο μήνα αναφοράς.

  

Εφόσον όμως έχει ήδη αποστείλει τα έγγραφα στην ΠΕΔΙ ή στο Σύλλογο, θα μπορεί να
υποβάλει το συμπληρωματικό τιμολόγιο με τη διαφορά του ποσού, στις αρχές του επόμενου
μήνα δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου, πραγματοποιώντας νέα υποβολή για το μήνα αναφοράς.

  

Η ΚΜΕΣ μας ενημέρωσε πως κατά την έκδοση των παραπάνω σχετικών δεν απαιτείται η
εκτύπωση του αυτοκόλλητου.

  

Με εκτίμηση,

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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