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Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό 

ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και για τυχόν 

διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου 

  

      Όπως σας είχαμε ενημερώσει «για πρακτικούς λόγους και προς αποφυγή λαθών ώστε 

να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή φαρμάκων, εμβολίων κλπ.», μετά και 

το κλείσιμο της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής του λογαριασμού 

Δεκεμβρίου, είναι δυνατή από σήμερα η υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων των 

μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό στην πύλη της ΚΜΕΣ 

και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από 16 έως και 21/01/2023. 

 

• Ήδη έχουν αναρτηθεί τα δικαιώματα που αφορούν στις εγγραφές των πολιτών 

στον προσωπικό γιατρό στην πύλη ΚΜΕΣ, για κάθε μήνα.  

• Ξεχωριστά για κάθε μήνα, θα εκδοθεί διακριτό «Τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών για εγγραφή σε προσωπικό ιατρό», το οποίο θα αφορά στα 

συγκεκριμένα δικαιώματα αποζημίωσης εγγραφών του μήνα, όπως ακριβώς 

έχουν αναρτηθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ. 

• Στη συνέχεια με ξεχωριστές ηλεκτρονικές υποβολές και έκδοση ΣΣΥ ανά μήνα 

αναφοράς στη «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 

της πύλης ΚΜΕΣ, θα δηλωθούν διαδοχικά οι αριθμοί τιμολόγιων μαζί με τις 

αξίες τις οποίες αφορούν για κάθε έκαστο μήνα, από την επιλογή 

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ», με πληκτρολόγηση της 

«Ημ/νίας Έκδοσης» στο αντίστοιχο πεδίο (και όχι με επιλογή από το 

ημερολόγιο) ή θα αποσταλούν από τα προγράμματα σύμφωνα με οδηγίες που 

θα εκδώσουν. 

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


• Με τον τρόπο αυτό τα φαρμακεία θα εκδώσουν ένα ΣΣΥ και ένα πρωτότυπο 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε μήνα εγγραφών και η ΚΜΕΣ έχει 

ενημερώσει σχετικά ότι η ΣΣΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία 

αυτά και όχι όλα τα υπόλοιπα του μηνός αναφοράς τα οποία είχαν ήδη 

αποσταλεί. 

Τα δικαιώματα έχουν υπολογιστεί από την ΗΔΙΚΑ ως εξής: 

– για το Σεπτέμβριο (από 5 έως 27/9ου),  

– για τον Οκτώβριο (από 28/9ου έως 27/10ου),  

– για το Νοέμβριο (από 28/10ου έως 27/11ου) 

– για το Δεκέμβριο (από 28/11ου έως 27/12ου) 

• Οι αποστολές των ΣΣΥ-«Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών για τις εγγραφές των 

πολιτών σε προσωπικό ιατρό», μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, θα 

κατατεθούν όλες μαζί σε ένα ξεχωριστό φάκελο και θα γίνουν για τα φαρμακεία 

που καταθέτουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στους ΔΙΛΟΦ ή τους 

Συλλόγους, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.  

• Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αυτών των ΣΣΥ-τιμολογίων από τους 

Συλλόγους ή Διανεμητικούς Λογαριασμούς στην ΚΜΕΣ, θα είναι η 27η 

Ιανουαρίου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

➢ Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φαρμακοποιοί θα εντοπίσουν διαφορές 

στην ανάρτηση των δικαιωμάτων αποζημίωσης εγγραφών του μήνα 

Δεκεμβρίου, όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν μετά την συνολική επεξεργασία και 

εκκαθάριση από την ΚΜΕΣ των καταχωρήσεων στην πλατφόρμα εγγραφών για 

όλους τους μήνες, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό μηνός 

Δεκεμβρίου, με αξία (αιτούμενο ποσό) τη διαφορά του συνολικού ποσού 

αποζημίωσης εγγραφών του Δεκεμβρίου όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην πύλη 

ΚΜΕΣ και του αιτούμενου ποσού του τιμολογίου το οποίο ήδη έχουν εκδώσει και 

υποβάλει για τον συγκεκριμένο μήνα.  

➢ Το τιμολόγιο αυτό θα είναι δυνατό να δηλωθεί ηλεκτρονικά στην πύλη ΚΜΕΣ από 

1/2ου και μετά, οπότε θα είναι δυνατή εκ νέου η υποβολή ΣΣΥ για το μήνα 

Δεκέμβριο. Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν (ή θα αποσταλούν από τα 

προγράμματα) στην πύλη ΚΜΕΣ μόνο τα νέα στοιχεία της αξίας και του αριθμού 

του τιμολογίου εγγραφών στον προσωπικό ιατρό μηνός Δεκεμβρίου, και θα το 



συμπεριλάβουν σε ξεχωριστό φάκελο από τα συνοδευτικά έγγραφα της υποβολής 

Ιανουαρίου. Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΣΣΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ. 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

➢ Βάσει όσων έχουν αποσταλεί ως οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ κατά το προηγούμενο 

διάστημα, για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω 

συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, τα 

τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας 

διακοπής των εργασιών στην Εφορία, με βάση τα αναρτημένα δικαιώματα στην 

πύλη ΚΜΕΣ. Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν στην πύλη ΚΜΕΣ με σύνδεση 

του χρήστη στην παλαιά σύμβαση με τους παλιούς κωδικούς και θα αποσταλούν 

σε ξεχωριστό φάκελο στην ΚΜΕΣ. 

 

 

Με Εκτίμηση, 

 

 

 


