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Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

Νέες διευκρινίσεις από την ΚΜΕΣ  "για την έκδοση νέας ΣΣΥ" για τα τιμολόγια 

ραντεβού εμβολιασμού που δεν δηλώθηκαν, καθώς υπήρχαν συνάδελφοι που έκαναν 

αυτόματη αποστολή όλων των δεδομένων ενώ αυτό δεν ορθό 

Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από την ΚΜΕΣ οι συνάδελφοι οι οποίοι έλαβαν την 

οδηγία από τους Συλλόγους τους μέσω του ΠΦΣ, ότι θα πρέπει να επανεκδώσουν το 

ΣΣΥ για τα τιμολόγια των ραντεβού εμβολιασμού 6ου ή 7ου τα οποία έστειλαν ως 

φυσικό αρχείο αλλά δεν δήλωσαν στην πύλη της ΚΜΕΣ, θα πρέπει να ακολουθήσουν 

χειρόγραφη διαδικασία «Καταχώρησης στοιχείων τιμολογίων» και όχι εκ νέου 

αυτόματη αποστολή όλων των δεδομένων από το πρόγραμμα του για τους 

συγκεκριμένους μήνες.  Αναλυτικά θα πρέπει: 

1. Να εισέλθουν στην πύλη  ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ με προσωπικούς κωδικούς 

2. Να επιλέξουν «Δήλωση υποβολής νέου μηνιαίου Λογαριασμού» 

 

 

 

3. Να επιλέξουν τον μήνα αναφοράς για τον οποίο θα πρέπει να εκδώσουν τη νέα 

ΣΣΥ (Ιούνιος ή Ιούλιος 2022). 

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


4. Να επιλέξουν «καταχώρηση στοιχείων τιμολογίων» 

5. Να καταχωρήσουν τα στοιχεία τιμολογίου χειρόγραφα 

 

6. Τέλος προχωρούν σε αποθήκευση των στοιχείων των τιμολογίων και σε 

οριστικοποίηση του νέου ΣΣΥ με συμπληρωμένα τα στοιχεία μόνο του 

πεδίου «Ραντεβού εμβολιασμών» (τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να είναι 

μηδενικά) 

 

 

Κατά λοιπά ισχύουν όσα αναφέραμε χθες, δηλαδή ότι: 

➢ Εάν τα φαρμακεία έχουν εκδώσει περισσότερα του ενός τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών για τα ραντεβού εμβολιασμού (π.χ. χρεωστικά-πιστωτικά), τα οποία 

έχουν αποστείλει ως φυσικό αρχείο στο ΤΕΕΣ και είναι εν γνώση τους τα ορθά 

στοιχεία των τιμολογίων αυτών, τότε τα φαρμακεία δηλώνουν διαδοχικά τα 

στοιχεία όλων των τιμολογίων. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστά, τότε 

συμπληρώνουν μόνο το τιμολόγιο με το οποίο αιτούνται το ορθό ποσό.  

➢ Εφόσον ολοκληρωθεί η έκδοση του ΣΣΥ, αυτό τυπώνεται, σφραγίζεται και 

υπογράφεται και στην συνέχεια το ΣΣΥ αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kmes@eopyy.gov.gr .  Στο τίτλο του ηλεκτρονικού 

μηνύματος συστήνεται να αναγράφεται η επωνυμία του φαρμακείου & ο αρ. 

mailto:kmes@eopyy.gov.gr


σύμβασης ΕΟΠΥΥ με την επισήμανση «ΣΣΥ για ραντεβού εμβολιασμών 06 ή 

07/2022» 

 

Με Εκτίμηση, 

 

 


