
  

ΘΕΜΑ: «Χρέωση συνταγολογίων σε ιατρούς που απασχολούνται στον κλάδο 

ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ». 

ΣΧΕΤΙΚΟ: . Το υπ’ αριθμ. 20589/30-4-2012 Γενικό Έγγραφο  ΕΟΠΥΥ 

 

 Όπως γνωρίζετε ( βλ. ανωτέρω σχετικό)  , ο κλάδος ασθενείας του 

ΤΑΥΤΕΚΩ  σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4052/12 άρθρο 13 παρ.17 

εντάχθηκε από 1-5-2012 στον ΕΟΠΥΥ. Επειδή από την 1-5-2012 παύουν  να 

ισχύουν τα συνταγολόγια αναγραφής φαρμάκων του εν λόγω ταμείου και η 

συνταγογράφηση για τους ασφαλισμένους του γίνεται μέσω του συστήματος της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο 

ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ , επισημαίνουμε ότι οι γιατροί που 

απασχολούνται στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ θα πρέπει να 

προμηθευτούν  συνταγολόγια ΕΟΠΥΥ με την κάτωθι διαδικασία: 

 Από τη Γραμματεία των περιφερειακών σχηματισμών υγείας του κάθε 

επιμέρους ταμείου που υπάγεται στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ  

προσκομίζεται κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της , 

στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, ο ΑΜΚΑ, ο 

ΑΦΜ, ο κωδικός ΤΣΑΥ και το πλήθος των συνταγολογίων που αιτείται 

ανά ιατρό. 

 Ο διαχειριστής της Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ συμπληρώνει το έντυπο 2Α 

(αναφέρεται στο Γ55/732/29-01-2010 Γενικό Έγγραφο), επικολλά τις 

αυτοκόλλητες ταινίες με το γραμμωτό κώδικα των συνταγολογίων, 

χρεώνει ηλεκτρονικά το συνταγολόγιο στον ιατρό και σημειώνει επί του 

συνταγολογίου το ονοματεπώνυμο του ιατρού στον οποίο χρεώνεται και 

την  αντίστοιχη περιφερειακή υπηρεσία υγείας   ΤΑΥΤΕΚΩ που υπηρετεί. 
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ΑΔΑ: Β499ΟΞ7Μ-ΑΗΣ



 Παραδίδει τα συνταγολόγια και φωτοαντίγραφα των συμπληρωμένων 

εντύπων 2Α στον υπάλληλο της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας 

υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ , τον αρμόδιο για την παραλαβή των συνταγολογίων, ο 

οποίος και υπογράφει το πρωτότυπο έντυπο 2Α. 

 Από την κάθε περιφερειακή υπηρεσία υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ επιστρέφονται 

τα φωτοαντίγραφα των εντύπων 2Α με τις γνήσιες υπογραφές των ιατρών. 

 Τα συμπληρωμένα συνταγολόγια επιστρέφονται στις Μονάδες Υγείας 

ΕΟΠΥΥ μαζί με τα έντυπα 2Β συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και ο 

διαχειριστής αποχρεώνει ηλεκτρονικά τον ιατρό. 

Όλα τα έντυπα αρχειοθετούνται και φυλάσσονται σε κλασέρ. 

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που δεν ακολουθήθηκε η ανωτέρω 

διαδικασία θα πρέπει εκ των υστέρων να γίνει η ηλεκτρονική χρέωση των 

συνταγολογίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
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