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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση των γνωµατεύσεων στην νέα
πύλη του e-ΔΑΠΥ.
(Σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ)
1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΥΛΗ e-ΔΑΠΥ.
Εισέρχεστε στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr)
Πηγαίνετε στις «εφαρµογές», επιλέγετε e-ΔΑΠΥ και αµέσως µετά επιλέγετε «e-ΔΑΠΥ ΠΑΡΟΧΩΝ».
Εµφανίζεται καρτέλα η οποία σας ζητάει να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και το συνθηµατικό.
Για όσους ήταν εγγεγραµµένοι στο παλαιό σύστηµα, ισχύουν οι παλαιοί κωδικοί, αλλά για τους νέους
συναδέλφους µετά την 1/1/2017, θα πρέπει να παραλάβουν νέους κωδικούς που θα λάβουν µετά την
πιστοποίησή τους.
Όσοι έχουν χάσει τους κωδικούς τους, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου εγγραφή, και να ζητήσουν νέους
κωδικούς.
Αφού εισάγετε τους κωδικούς, πατάτε «είσοδος» και εισέρχεστε στην αρχική σελίδα του e-ΔΑΠΥ
(εικόνα 1).
Εικόνα 1

Επιλέγετε «στοιχεία επικοινωνίας». (Βλέπε κόκκινο βελάκι στην εικόνα 1)
Μετά συµπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούν (Βλέπε εικόνα 2) και πατάτε αποθήκευση.
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Εικόνα 2

Το ίδιο επαναλαµβάνετε επιλέγοντας το «σηµείο υποβολής» (κόκκινο βελάκι στην εικόνα 2) που είναι
λίγο πιο κάτω από τα «στοιχεία επικοινωνίας» που επιλέξατε προηγουµένως.
Εµφανίζεται ένα πεδίο, για να επιλέξετε την ΥΠΑΔ που ανήκει το φαρµακείο. (βλέπε εικόνα 3)
Εικόνα 3
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Πατάτε πάνω στο ερωτηµατικό
, και σας βγάζει φόρµα αναζήτησης. Πατάτε «αναζήτηση», και βγάζει
διάφορες επιλογές (π.χ. ΥΠΑΔ Αθήνας, ΥΠΑΔ Θεσσαλονίκης κλπ.). Διαλέγετε την ΥΠΑΔ που ανήκετε,
για τα µέλη µας 023 ΥΠΑΔ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, µε «επιλογή» και «αποθήκευση».
Σηµείωση: υπάρχουν αρκετές σελίδες γιατί αναφέρονται όλες οι ΥΠΑΔ της Ελλάδας. Ανατρέξτε όλες
τις σελίδες στην αναζήτηση (είναι µε αλφαβητική σειρά) για να βρείτε κάποια άλλη ΥΠΑΔ.
Αµέσως µετά, στην ίδια καρτέλα επιλέγουµε «ενέργειες» και εµφανίζεται νέα καρτέλα για δηµιουργία
περιόδου υποβολής. Βλέπε εικόνα 4.

Εικόνα 4

Πατάµε στο «δηµιουργία περιόδου υποβολής» (κόκκινο βελάκι στην εικόνα 4) και εµφανίζεται µία
καρτέλα µε το όνοµα «επιλογή σύµβασης» (βλ. εικόνα 5). Εκεί έχετε έξι επιλογές συµβάσεων οι οποίες
εµπεριέχονται στην υπογραφείσα «επέκταση σύµβασης» για τους φαρµακοποιούς. (βλέπε εικόνα 5) :
Τρείς για τους Ευρωπαίους πολίτες
&
Τρείς για τους Έλληνες πολίτες
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Εικόνα 5

Το άνοιγµα «περιόδου υποβολής» γίνεται ακριβώς µε την ίδια διαδικασία που το κάναµε µέχρι σήµερα
µε την διαφορά ότι για κάθε µία από τις 6 συµβάσεις-κατηγορίες που αναφέρονται στον πίνακα θα
πρέπει να γίνεται ξεχωριστή διαδικασία και όχι όλες µαζί, ανάλογα µε τα παραπεµπτικά της κατηγορίας
που εκτελείτε.
Πρώτα από όλα πρέπει να περάσετε τα παραπεµπτικά που εκτελέσατε χειρόγραφα κατά την διάρκεια
του Ιανουαρίου και γι’ αυτό πρέπει να κάνετε το άνοιγµα της περιόδου Ιανουαρίου 2017 (01-2017).
Για να κάνετε άνοιγµα περιόδου υποβολής Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας κάθε
µία κατηγορία ξεχωριστά ανάλογα µε τις κατηγορίες των γνωµατεύσεων που έχετε εκτελέσει σε αυτό
το διάστηµα. Όπως είπαµε δεν µπορείτε να α νοίξετε όλες τις κατηγορίες µαζί, αλλά κάθε µία
κατηγορία ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Για τα αναλώσιµα σακχαρώδη διαβήτη η κατηγορία είναι αυτή που
αναφέρεται ως «Παροχής υγειονοµικού υλικού (C.02-Π.Υ.Υ.-01).
Αφού επιλέξετε κατηγορία αναλωσίµων (Αρ. Σύµβασης) πατάτε άνοιγµα περιόδου (κάτω αριστερά)
οπότε ανοίγει ένα νέο παράθυρο (Άνοιγµα Περιόδου Υποβολής) όπου συµ πληρώνετε την περίοδο
υποβολής. Για το παράδειγµά µας είναι 01/2017. Δεν αλλάζουµε τον Τύπο Δήλωσης ούτε τον Τύπο
Υποβολής. Στη συνέχεια πατάµε άνοιγµα για να ολοκληρωθεί το άνοιγµα περιόδου υποβολής.
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2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αφού έχουµε κάνει το «άνοιγµα περιόδου» για την κατηγορία που θέλουµε να καταχωρήσουµε τις
γνωµατεύσεις, πατάµε «ΝΕΟ» (µπλε βελάκι)
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και εµφανίζεται η καρτέλα που βλέπετε στην εικόνα 6, που είναι στην ουσία η νέα ηλεκτρονική µορφή
των γνωµατεύσεων.
Εικόνα 6

Καταχωρείτε ηλεκτρονικά, κάθε συνταγή για τον µήνα Ιανουάριο που έχετε εκτελέσει χειρόγραφα.
Σηµειωτέον ότι, για τα υλικά σακχαρώδη διαβήτη και µόνο, δεν απαιτείται συµπλήρωση των πεδίων
που αναφέρονται ως «ηµεροµηνία έγκρισης» και «κωδικός ΑΜΚΑ ελεγκτή ιατρού».
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Στα στοιχεία ασφαλισµένου Ελληνικού Φορέα, συ µπληρώνετε τον ίδιο ΑΜΚΑ που αναφέρεται στην
χειρόγραφη γνωµάτευση, και για τα δύο πεδία (ΑΜΚΑ άµεσα και ΑΜΚΑ δικαιούχου).
Κατά την καταχώρηση της γνωµάτευσης εµφανίζεται στο τέλος, καρτέλα «αποθήκευση παραστατικού»
µε δύο επιλογές (ΟΚ και Εκτύπωση) εικόνα 7. Επιλέγετε την «εκτύπωση» διότι πρέπει να εκδοθεί
υποχρεωτικά, έντυπο µε τα στοιχεία της χειρόγραφης συνταγής το οποίο θα επισυνάψετε πίσω από την
χειρόγραφη συνταγή. Στο έντυπο αυτό, δεν απαιτείται υπογραφή ασφαλισµένου, αφού η υπογραφή
του έχει µπει στην χειρόγραφη συνταγή όταν αυτή εκτελέστηκε τον Ιανουάριο. Εννοείται ότι από την
εφαρµογή πλέον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το έντυπο αυτό θα υπογράφεται αυθηµερόν
κατά την εκτέλεσή της από τον Ασφαλισµένο.
Εικόνα 7

Αν κατά λάθος επιλέξετε την επιλογή «ΟΚ» και όχι την επιλογή «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» τότε δεν θα εκτυπωθεί το
έντυπο που πρέπει να επισυνάψουµε πίσω από την χειρόγραφη, και θα πρέπει να επανέλθετε για να
εκτυπώσετε το σχετικό έντυπο. Η εκτύπωση γίνεται αφού επιστρέψουµε στην καρτέλα που βλέπετε
παρακάτω, σηµειώσουµε τον αριθµό περιόδου υποβολής στην οποία βρίσκεται η συνταγή που θέλουµε
να εκτυπώσουµε και πατήσουµε την επιλογή «µεταβολή» (εικόνα 8)
Εικόνα 8
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Σας εµφανίζεται µία επόµενη καρτέλα, στην οποία εισάγουµε τον αριθµό υποβολής που σηµειώσαµε
παραπάνω, στο πεδίο «αριθµός παραστατικών / υποβολής» και πατάµε το ερωτηµατικό.
Εµφανίζεται νέα καρτέλα µε τον αριθµό υποβολής που δώσαµε, επιλέγουµε, και εµφανίζεται καρτέλα
όπου µας ζητάει κριτήρια εµφάνισης παραστατικού, για να αναζητήσουµε την γνωµάτευση. Επιλέγουµε
ποιο κριτήριο θέλουµε (π.χ. ΑΜΚΑ), το δίνουµε, πατάµε αναζήτηση, µας εµφανίζει το νούµερο του
παραστατικού που ζητήσαµε.
Το επιλέγουµε και στην καρτέλα που ανοίγει πατάµε «αναζήτηση».
Εµφανίζεται το παραστατικό και το εκτυπώνετε.
3. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Όταν περαστούν όλες οι γνωµατεύσεις του Ιανουαρίου, θα κάνετε κλείσιµο του µήνα, όπου θα σ ας
παρουσιαστούν τόσα τιµολόγια όσες και οι κατηγορίες που περάσατε. Δηλαδή, άλλο τιµολόγια για τα
αναλώσιµα Σακχαρώδη διαβήτη, άλλο τιµολόγιο για Ακουστικά Ορθοπεδικά Αναπνευστικά, άλλο για τα
συµπληρώµατα διατροφής. Αντιγράφετε τα τιµολόγια αυτά χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά από το σύστηµα
µηχανογράφησης του φαρµακείου σας . Σε περίπτωση που εκτελέσετε γνωµάτευση µε συµπυκνωτή
οξυγόνου, αφορά περίπτωση οξυγονοθεραπείας (ανήκει στην κατηγορία «Ακουστικά-ΟρθοπεδικάΑναπνευστικά»), τότε θα σας εµφανιστεί και ένα τ έταρτο τιµολόγιο, που θα είναι τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών, επειδή αφορά ενοικίαση (όχι τιµολόγιο πώλησης).
Το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες των Ευρωπαίων ασφαλισµένων.
Κάθε κατηγορία, έχει το δικό της τιµολόγιο.
Για να προβούµε σε τιµολόγηση θα πρέπει να γίνει ολοκλήρωση καταχώρησης. Για αυτό πηγαίνουµε
στην αρχική σελίδα, και στην καρτέλα στοιχεία εγκατάστασης. Εµ φανίζονται τα «στοιχεία υποβολών
εγκατάστασης» µε τους αριθµούς υποβολών, τόσων, όσων συµβάσεων έχετε ανοίξει. Κάνετε
τιµολόγηση για κάθε µία σύµβαση χωριστά. Βλέπε εικόνα 11
Εικόνα 11

πατάµε : «ολοκλήρωση καταχώρησης» (εικόνα 11)
πατάµε : «έλεγχος υποβολής»
εµφανίζεται παράθυρο «έλεγχος λαθών υποβολής», στο οποίο πατάµε «οκ» (εµφανίζεται πλέον η
κατάσταση ΜΕ ΛΑΘΗ. Μην δώσετε σηµ ασία, γιατί θα εµφανίζεται πάντα, δεδοµένου ότι λείπει η
καταχώρηση τιµολογίου που γίνεται παρακάτω)
πατάµε «ενηµέρωση προόδου ελέγχου υποβολής» και αµέσως «οκ»
Πατάµε πάνω στον αριθµό της σύµβασης και µας βγάζει τα λοιπά στοιχεία υποβολής. Βλέπε εικόνα 12
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Εικόνα 12

Σας εµφανίζεται παράθυρο «ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» , όπου αναφέρει τα ποσά του τιµολογίου,
ανά ΦΠΑ. Γράφουµε σε ένα πρόχειρο χαρτί, τα καθαρά ποσά του τιµολογίου µε τα αντίστοιχα ΦΠΑ και
τα τελικά ποσά και πατάτε κλείσιµο. Εικόνα 12
Και επανερχόµαστε στην προηγούµενη καρτέλα, εικόνα 11.
Πατάµε «επιστροφή σε καταχώρηση στοιχείων», και αµέσως µετά «φορολογικά παραστατικά»
Εµφανίζεται η καρτέλα «διαχείριση φορολογικών παραστατικών για την υποβολή …….» (βλέπε εικόνα
13).
Εικόνα 13

Καταχωρούµε τα ποσά που έχουµε σηµειώσει στο πρόχειρό µας ξεχωριστά για κάθε ΦΠΑ και πατάµε
για κάθε ΦΠΑ την επιλογή «εισαγωγή».
Πατάµε την αποθήκευση που είναι στην καρτέλα «διαχείριση φορολογικών παραστατικών για την
υποβολή….» , πάνω αριστερά (εικόνα 13, βελάκι).
Και µετά αµέσως πατάµε οκ.
Πατάµε «ολοκλήρωση καταχώρησης» , και µετά «έλεγχος υποβολής», µετά «οκ» και αµέσως µετά την
«ενηµέρωση προόδου ελέγχου υποβολής».
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Εµφανίζεται η καρτέλα που βλέπετε στην εικόνα 14.
Εικόνα 14

Πατάµε «Υποβολή», εικόνα 14.
Εµφανίζεται η καρτέλα «υποβολή», εικόνα 15.
Εικόνα 15
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Σε αυτή την καρτέλα, πατάτε «υποβολή και έκδοση αποδεικτικού» (εικόνα 15).
Εµφανίζεται το «αποδεικτικό υποβολής», το οποίο και πρέπει να το εκτυπώσετε. Αυτό θα µπει µαζί µε
τις γνωµατεύσεις, και το πρωτότυπο τιµολόγιο ΜΕΣΑ στον φάκελο.
Πατάτε πάλι «υποβολή», σας εµφανίζει ένα µήνυµα ότι «η κατάσταση υποβολής έχει µεταβληθεί», στο
οποίο πατάτε «οκ».
Εµφανίζεται η προηγούµενη καρτέλα µε τις επιλογές που βλέπετε στην εικόνα 16.
Εικόνα 16

Επιλέγετε, «πληροφορίες αποστολής κυτίου» (εικόνα 16, βελάκι).
Εµφανίζεται καρτέλα «στοιχεία κυτίου», όπου εισάγουµε την ηµεροµηνία που κάνουµε το κλείσιµο, και
τον αριθµό κυτίων (1 πακέτο για µία σύµβαση = 1 κυτίο). Εικόνα 17. Μετά πατάµε «αποθήκευση» και
µετά «κλείσιµο».
Εικόνα 17
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εµφανίζεται η καρτέλα που βλέπετε στην εικόνα 18, όπου υπάρχει πλέον η επιλογή «εκτύπωση
αυτοκόλλητου κυτίου» (βελάκι, εικόνα 18).
Εικόνα 18

Μόλις πατήσετε την επιλογή «εκτύπωση αυτοκόλλητου κυτίου», εµφανίζεται το ειδικό έντυπο που
πρέπει να εκτυπώσετε και να το επικολλήσετε (ή συράψετε) ΕΞΩ από τον φάκελο της εκάστοτε
σύµβασης.
Με την έκδοση τιµολογίων κάνετε και κλείσιµο του µήνα υποβολής. Τα στοιχεία του τιµολογίου είναι τα
ίδια µε τα στοιχεία τιµολογίου για τα φάρµακα του ΕΟΠΥΥ.
Στο ειδικό έντυπο που εκδίδεται στο τέλος της διαδικασίας και επικολλάται στους φακέλους,
αναγράφεται η διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών που είναι ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΟΠΥΥ –
ΑΤΤΙΚΗΣ, θέση δύο (2) Πεύκα, 19300 / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ. Η κατάθεση των φακέλων γίνεται στα
γραφεία του Συλλόγου και η αποστολή τους στην παραπάνω διεύθυνση γίνεται οµ αδικά από τον
Σύλλογο.
Για κάθε κατηγορία απαιτείται ξεχωριστός φάκελος στον οποίο µπαίνουν µέσα οι αντίστοιχες
γνωµατεύσεις και τα πρωτότυπα τιµολόγια. Έξω από τον κάθε φάκελο, θα επικολλάτε το αντίστοιχο
ειδικό έντυπο που εκτυπώνεται από το e-ΔΑΠΥ κατά το κλείσιµο κάθε κατηγορίας για την περίοδο
υποβολής που θέλετε να υποβάλετε τις γνωµατεύσεις και περιέχει όλα τα στοιχεία (µήνας υποβολής,
φαρµακείο, κ.λπ.)
Επίσης, έξω από τον κάθε φάκελο, αν το αντίστοιχο τιµολόγιο υπερβαίνει τα ποσά που το απαιτούν, θα
υπάρχουν συρα µµένα τα αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (Φορολογική
απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ).
Σηµείωση 1: Θα πρέπει να κλείσετε τον έναν µήνα υποβολής, για να ξεκινήσετε καινούργιο µήνα
υποβολής.
Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα από το σύστηµα, αφού έχετε ανοίξει νέο µήνα υποβολής, να
κάνετε συµπληρωµατική υποβολή του προηγούµενου µήνα.
Σηµείωση 2: Μέχρι σήµερα που γράφεται η ενηµέρωση, κατά την έκδοση του τιµολογίου θα σας
ζητηθεί η µεταφόρτωση του τιµολογίου σε µορφή αρχείου pdf. Έχει ζητηθεί και έχει γίνει αποδεκτό από
τον ΕΟΠΥΥ να εξαιρεθούν τα φαρµακεία από αυτή την υποχρέωση των άλλων παρόχων. Συνεπώς
αγνοείστε αυτή την υπόδειξη.
Σηµείωση 3: Με την εφαρµογή του νέου e-ΔΑΠΥ και την καταχώρηση και υποβολή της κάθε
συµβάσεως ξεχωριστά ανά κατηγορία (ξεχωριστά τιµολόγια), ο ΦΣΘ διαµόρφωσε ανάλογα το έντυπο
υποβολής µε το ο ποίο υποβάλλετε τις συνταγές των ασφαλιστικών ταµείων, ΕΟΠΥΥ φάρµακα και
Ιατροτεχνολογικό υλικό/Αναλώσιµα/προϊόντας ειδικής διατροφής. Το νέο έντυπο θα το βρείτε στο
www.fsth.gr.
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Η υποβολή αρχές Μαρτίου θα γίνει µόνο µε το ΝΕΟ έντυπο υποβολής, όπου υπάρχουν και οι νέοι
κωδικοί για την κάθε σύµβαση ιατροτεχνολογικού υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής και
αναλωσίµων.
Προς ενηµέρωσή σας, θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών, το νέο έντυπο υποβολής.
4. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Όπως γνωρίζετε όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναλώσιµα, προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π.
συνταγογραφούνται µόνο από συµβεβληµένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Για τις χειρόγραφες γνωµατεύσεις
του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου µέχρι σήµερα, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν λειτουργούσε
το νέο e-dappy, δεν µπορούσαµε να έχουµε πληροφόρηση αν ο συνταγογράφων ιατρός ήταν
συµβεβληµένος ή όχι.
Γι’ αυτό ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ να υπάρξει ειδική ρύθµιση ώστε κατά το χρονικό αυτό διάστηµα να
καταχωρούνται όλες οι συνταγές µα το ΑΜΚΑ των συνταγογραφόντων ιατρών ανεξάρτητα αν έχουν ή
όχι πιστοποιηθεί.
Το ίδιο ισχύει και για τους αγροτικούς ιατρούς οι οποίοι θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου να
συνταγογραφούν, αφού πρώτα πιστοποιηθούν.
5. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
Αφού περαιώσετε την καταχώρηση και το κλείσιµο του Ιανουαρίου, θα προβείτε στο άνοιγµα νέας
περιόδου (02/2017).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι καταχωρήσεις για τον Ιανουάριο θα γίνουν σε ξεχωριστούς φακέλους και οι καταχωρήσεις για τον
Φεβρουάριο θα γίνουν επίσης σε ξεχωριστούς φακέλους.
Η υποβολή των αναλωσίµων του Ιανουαρίου θα γίνει, σύµφωνα µε τις έως τώρα οδηγίες, έως την
Τρίτη 7/3/2017 και του Φεβρουαρίου έως 20/3/2017.
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