
 

 

Πρόοδος Επεξεργασίας Υποβολών 

Στο μενού «Υπηρεσίες για φαρμακοποιούς» και ενώ ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, 

υπάρχει η επιλογή «Πρόοδος Επεξεργασίας Υποβολών». Με την υπηρεσία αυτή ο χρήστης 

μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση των λογαριασμών και των υποβολών του.  

Στην οθόνη αυτή (βλ. ακολούθως), κάθε φαρμακείο δύναται να λαμβάνει γνώση για το 

στάδιο επεξεργασίας κάθε υποβολής του. Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται και η ημερομηνία 

και ώρα τελευταίας ενημέρωσης, ενώ το φαρμακείο δύναται να εξάγει τα εμφανιζόμενα 

στοιχεία και σε αρχείο excel.  

Τυχόν περαιτέρω ενημέρωση των φαρμακείων για ζητήματα των υποβολών τους (όπως πχ. 

ελλείψεις, απαιτούμενες τροποποιήσεις, κ.ο.κ.) τα φαρμακεία ανά περίπτωση θα 

ενημερώνονται, τόσο με την αποστολή σχετικού email όσο και από την οθόνη μηνυμάτων 

του site, με την υφιστάμενη διαθέσιμη διαδικασία.  

 

Σημειώνουμε ότι οι πιθανές καταστάσεις στην οποία βρίσκονται οι υποβολές , για κάθε 

μία από τις παραπάνω στήλες είναι οι ακόλουθες: 

Στήλη Προκαταβολή 

Παρελήφθη από ΤΕΕΣ. Εκκρεμεί ο αρχικός έλεγχος εγγράφων  
Ελέγχεται από ΤΕΕΣ 

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από ΤΕΕΣ 

Υπολογίστηκε το ποσό προκαταβολής 



 

 

Εστάλη η προκαταβολή σε ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ προς ενταλματοποίηση  
  
Στήλη Παραλαβή συνταγών 

Εκκρεμεί η παραλαβή συνταγών 

Έγινε η παραλαβή συνταγών 

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση συνταγών 

  
Στήλη Φαρμακευτικός Έλεγχος Συνταγών 

Εκκρεμεί 
Σε εξέλιξη 

Ολοκληρώθηκε 

  
Στήλη Δ/Ο Έλεγχος Συνταγών 

Εκκρεμεί 
Σε εξέλιξη 

Ολοκληρώθηκε 

  
Στήλη Εκκαθάριση 

Υπολογίστηκε το ποσό εκκαθάρισης. Εκκρεμεί έλεγχος εκκαθάρισης 

Ελέγχεται η εκκαθάριση 

Δόθηκε εντολή να εκκαθαριστεί 
Δόθηκε εντολή να μην εκκαθαριστεί 
 

Στην οθόνη, ο αριθμός υποβολής είναι ένας σύνδεσμος π.χ. 457024, τον οποίο 
όταν τον επιλέγουμε, οδηγεί στην παρακάτω οθόνη η οποία έχει περισσότερες 
πληροφορίες για την συγκεκριμένη υποβολή. Η πληροφορία που 
περιλαμβάνει η οθόνη εξαρτάται από την κατάσταση επεξεργασίας και την 
πρόοδο της υποβολής και είναι πληρέστερη όταν η υποβολή έχει 
εκκαθαριστεί. 
  
(οπότε στο τέλος της εκκαθάρισης με τον τακτικό έλεγχο από τον Ιούνιο 2022 και 
μετά όλοι οι μήνες θα εμφανίζονται αναλυτικά στο πεδίο «ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ» της πύλη ΚΜΕΣ, όπως το σημείωμα πληρωμών ανά 
μήνα το οποίο προέκυπτε μέχρι και τον Μάιο ΄22, στο τέλος της εκκαθάρισης με 
το καθεστώς του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, στην επιλογή «ΠΛΗΡΩΜΕΣ» της 
πύλης ΚΜΕΣ) 
  

 



 

 

  
Η οθόνη περιλαμβάνει: 

a.      Πάνω αριστερά: 

                                          i.     Τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο «ανήκει» η υποβολή 

(Μήνα αναφοράς και μήνα υποβολής) 

                                         ii.     Την περιγραφή του τύπου της υποβολής και σε παρένθεση τον 

αρ. υποβολής κατά ΚΜΕΣ. 
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                                        iii.     Τον αριθμό και την ημερομηνία της Πράξης Εκκαθάρισης της 

υποβολής, αν έχει εκδοθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, το τμήμα [

] θα απουσιάζει.  

b.      Κάτω αριστερά: 

Πίνακα με τα στοιχεία της υποβολής, έτσι όπως αυτά καταλογίστηκαν κατά την 

επεξεργασία της.  

c.      Πάνω δεξιά: 

Πίνακα των κινήσεων που πήραν μέρος στη διαμόρφωση του ποσού 

προκαταβολής (95%). Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί προκαταβολή, στην οθόνη θα 

υπάρχει μόνο το αριστερό τμήμα. Αν έχει πραγματοποιηθεί προκαταβολή, τότε το 

αλγεβρικό άθροισμα των κινήσεων του πίνακα ισούται με το  «Καταβληθέν ποσό 

κατά την προκαταβολή», κάτω αριστερά. (95%) 

Ποσά που στον πίνακα δεν έχουν πρόσημο (θετικά), αποτελούν αποδόσεις. 

Αρνητικά ποσά μειώνουν τις αποδόσεις. 

d.      Κάτω δεξιά: 

Πίνακα των κινήσεων που πήραν μέρος στη διαμόρφωση του ποσού εκκαθάρισης 

(5%). Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση ή υποβολή έχει προκαταβληθεί 

στο 100%, στην οθόνη ο πίνακας θα απουσιάζει. Αν έχει πραγματοποιηθεί 

εκκαθάριση, τότε το αλγεβρικό άθροισμα των κινήσεων του πίνακα ισούται με 

το  «Καταβληθέν ποσό κατά την εκκαθάριση», κάτω αριστερά. (5%) 

Ποσά που στον πίνακα δεν έχουν πρόσημο (θετικά), αποτελούν αποδόσεις. 

Αρνητικά ποσά μειώνουν τις αποδόσεις. 

Σε περίπτωση που μια απόδοση μειώνει σε κάποιο βαθμό μια έκπτωση (πχ. μειώνει την 

επιστροφή του φαρμακείου στον ΕΟΠΥΥ), η αντίστοιχη έκπτωση εμφανίζεται σπασμένη σε 

2 κινήσεις: Η μια θα είναι ισόποση της απόδοσης (με αντίθετο πρόσημο) και η άλλη θα 

περιλαμβάνει το υπόλοιπο ποσό. (πρόκειται για μία τεχνικής φύσης διαδικασία δύο 

βημάτων, η οποία απεικονίζεται στην εκκαθάριση της ΚΜΕΣ κατά αυτόν τον τρόπο) 

Στο παράδειγμα της οθόνης παραπάνω υπάρχει απόδοση έκπτωσης rebate γενοσήμων 

33,06 € που αντιλογίζει το ισόποσο τμήμα του Rebate και το υπόλοιπο που πρέπει να 

επιστραφεί (-2325,16 €)  φαίνεται σαν χωριστή κίνηση. Τα ποσά που αντιλογίζονται 

φαίνονται στο παρακάτω απόσπασμα με κόκκινο πλαίσιο. Το συνολικό rebate της 

συγκεκριμένης υποβολής, όπως υπολογίστηκε είναι το άθροισμα των ποσών στο πράσινο 

πλαίσιο και αντιστοιχεί στο ποσό του πεδίου «Rebate» του αριστερού πίνακα (2362,72 €). 



 

 

 

Με το κουμπί , ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. 

 


