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Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

            

Θέμα: «Επιβεβαίωση στοιχείων φαρμακείου στις Αρχικές υπηρεσίες για 

φαρμακοποιούς, της πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ» 

 

Από την υποβολή των συνταγών Ιουνίου θα έχουν ενεργοποιηθεί αλλαγές στην 

πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, οι οποίες στοχεύουν σε προσαρμογές που είναι απαραίτητες για 

την εκκαθάριση των συνταγών φαρμάκων, απλουστεύοντας και αυτοματοποιώντας τη 

διαδικασία υποβολής. 

➢ Στο αρχικό μήνυμα που εμφανίζεται κατά την είσοδο στην πύλη, δηλώνεται η 

υποχρέωση ελέγχου και επικαιροποίησης των ήδη αποθηκευμένων στοιχείων του 

φαρμακείου και η δήλωση του φαρμακοποιού επ’ ονόματι του οποίου έχει 

χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως και η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου, ή όλων 

των φαρμακοποιών σε περίπτωση συστεγαζομένων φαρμακείων, ή των 

ορισθέντων υπευθύνων φαρμακοποιών με απόφαση του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη στις περιπτώσεις κληρονομικών φαρμακείων ή 

πολυϊδιοκτησίας. 

Παραδείγματα καταχωρήσεων οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις: 

• Του μοναδικού φαρμακοποιού επ’ ονόματι του οποίου έχει χορηγηθεί η 

άδεια ιδρύσεως και η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου, στα φαρμακεία 

εκείνα που λειτουργούν με μία άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας.  

• Του καθενός εκ των φαρμακοποιών που κατέχουν άδεια ιδρύσεως 

φαρμακείου, σε συστεγαζόμενα φαρμακεία. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0
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• Του ορισθέντος υπεύθυνου φαρμακοποιού με απόφαση του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη στις περιπτώσεις κληρονομικών φαρμακείων και των 

φαρμακείων του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 64/2018 (πολυϊδιοκτησία). 

• ΔΕΝ δηλώνονται οι υπάλληλοι φαρμακοποιοί των φαρμακείων, όταν δεν 

έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί με απόφαση του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση. 

• ΔΕΝ δηλώνονται οι εταίροι φαρμακοποιοί, οι οποίοι μετέχουν στην εταιρική 

σύνθεση ενός φαρμακείου και δεν είναι οι κάτοχοι της άδειας ιδρύσεως 

φαρμακείου ή οι ορισθέντες υπεύθυνοι φαρμακοποιοί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

 

Μήνυμα στην πύλη ΚΜΕΣ: «Παρακαλούμε δώστε έμφαση στην καταχώριση των 

ΑΜΚΑ των υπευθύνων Φαρμακοποιών του Φαρμακείου σας για το διάστημα από 

01.06.2022 και έπειτα.» 

 

 

➢ Στην περίπτωση 2ου , 3ου  υπευθύνου φαρμακοποιού επιλέγετε εκ νέου «Προσθήκη 

Φαρμακοποιού» 

➢ Στο παρακάτω πλαίσιο που ανοίγει κατά την ενέργεια «Προσθήκη 

Φαρμακοποιού» σας προτείνουμε να συμπληρώνετε στο πεδίο «Ενεργός από*:» 

την τρέχουσα ημερομηνία στην οποία κάνετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση. 
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➢ Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε αποθήκευση χωρίς την προσθήκη υπεύθυνου 

φαρμακοποιού ακολουθεί το μήνυμα: 

«Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπεύθυνος φαρμακοποιός» 

➢ Μόνο μετά την επιτυχή αποθήκευση του/των υπεύθυνων φαρμακοποιών 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα 

και να έχουμε πρόσβαση στις υπόλοιπες υπηρεσίες του site όπως και στην 

υποβολή των λογαριασμών Ιουνίου για την οποία θα υπάρξουν αναλυτικές 

οδηγίες. 

➢ Στην αρχική οθόνη της πύλης ΚΜΕΣ στις «Υπηρεσίες για φαρμακοποιούς» 

έχει προστεθεί η επιλογή «Στοιχεία φαρμακείου» όπως αυτά έχουν 

αποθηκευτεί κατά την ανωτέρω διαδικασία και τα οποία δύνανται να 

τύχουν επεξεργασίας  και πάλι σε περίπτωση μεταβολών ή εσφαλμένης 

καταχώρησης  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

                                                   Με εκτίμηση 

 

                         


