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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 3396
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95%
μηνός Ιουνίου για τα φαρμακεία που δεν εξοφλήθηκαν και με τη 2η πληρωμή
(διαφορές στα τιμολόγια, λανθασμένα τιμολόγια και άλλοι λόγοι)»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ, κατά τον έλεγχο των συνοδευτικών
εγγράφων των υποβολών και των αυτοματοποιημένων ελέγχων τους οποίους διενεργεί,
κατόπιν παρεμβάσεών μας και των οδηγιών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των
διαδικασιών εκκαθάρισης οι οποίες δόθηκαν από τη φαρμακευτική υπηρεσία του
ΕΟΠΥΥ, μετά και την τελευταία πληρωμή (δεύτερη) η οποία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή το απόγευμα σε ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς,
παραμένουν τελικά 335 υποβολές με διαφορές που αφορούν από 50 έως 1000 ευρώ,
μεταξύ του ποσού που προκύπτει από την άθροιση των αιτούμενων ποσών των
συνταγών που εκτελέστηκαν από τα προγράμματα μέσω της ΗΔΙΚΑ, σε σχέση με το
αιτούμενο ποσό των τιμολογίων των υποβολών, όπως φάρμακα, εμβόλια κλπ.
(διαφορές 50-100 ευρώ αντιστοιχούν σε 140 υποβολές και από 100-200 ευρώ αφορούν
160 υποβολές).
Για τους συναδέλφους με διαφορά ποσού τιμολογίων από 50-1000 ευρώ,
προχωράει άμεσα η εξόφλησή τους με περικοπή του ποσού της διαφοράς που
προκύπτει.

Επίσης, υπάρχουν 26 υποβολές με διαφορά ποσού η οποία είναι άνω των 1000
ευρώ, για τους οποίους θα υπάρξει επικοινωνία της ΚΜΕΣ με τα συγκεκριμένα
φαρμακεία και μετά θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
Προσοχή για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δίνεται δικαίωμα ένστασης
με ηλεκτρονική υποβολή μετά από ενημέρωση που θα υπάρξει από την ΚΜΕΣ.
Ακόμη, υπάρχουν περίπου 80-85 φαρμακεία τα οποία κατέθεσαν λιγότερα
τιμολόγια σε σχέση με τις υποβολές, είτε ελλιπή τιμολόγια, είτε πιστωτικά μόνο
τιμολόγια Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ξεκίνησε επικοινωνία της ΚΜΕΣ με τα
φαρμακεία για να αποστείλουν διορθωμένα τιμολόγια ώστε να προχωρήσει η πληρωμή
τους.
Για τα φαρμακεία που δεν αντλήθηκε η ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα με υπαιτιότητα των φαρμακοποιών – πχ. καθυστερημένη πληρωμή
ασφαλιστικών εισφορών μετά την 1η/8ου, οφειλές αναρτημένες στο ΚΕΑΟ, οφειλές
στην εφορία κλπ. – παρακαλούμε να προσκομίσουν άμεσα την φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα στην τοπική ΠΕΔΙ, προκειμένου

να αποσταλούν

ηλεκτρονικά στην Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για να ενταχθούν στην επόμενη
πληρωμή. Στόχος είναι οι πληρωμές να γίνονται μια φορά την εβδομάδα έως ότου
επιλυθούν τα ανωτέρω προβλήματα.
Για τις εκχωρήσεις και παρακρατήσεις η διαδικασία, όπως προβλέπεται από
την Νομοθεσία, θα γίνει μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
Με Εκτίμηση,

