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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ 
 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ «είναι δυνατή από σήμερα η υποβολή 

ξεχωριστών τιμολογίων των μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό 

ιατρό στην πύλη της ΚΜΕΣ. Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα κατά το 

διάστημα από 16 έως και 21/01/2023.» 

Τα δικαιώματα (ποσά με ΦΠΑ) που αφορούν στις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό έχουν 

ήδη αναρτηθεί στο ΚΜΕΣ, χωριστά για κάθε μήνα. 

Εσείς θα πρέπει να εκδώσετε ένα χωριστό τιμολόγιο για κάθε μήνα (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 

Νοέμβριο) με τα αντίστοιχα ποσά. 

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 τιμολογίων και οι αντίστοιχες αξίες, οι οποίες αφορούν σε 

κάθε έκαστο μήνα. Η δήλωση θα γίνει από την επιλογή «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ».  

Προσοχή, στο πεδίο της «Ημ/νίας Έκδοσης» θα πρέπει υποχρεωτικά να πληκτρολογήσετε 

την ημερομηνία του τιμολογίου στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/2023 (και όχι με επιλογή από το 

ημερολόγιο, το οποίο δεν εμφανίζει το 2023). 

Κατόπιν θα εκδώσετε νέα ΣΣΥ για κάθε μήνα εγγραφών (9ος, 10ος, 11ος), η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία αυτά και όχι όλα τα υπόλοιπα του μηνός αναφοράς, τα 

οποία είχαν ήδη αποσταλεί. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Α. Επίσκεψη στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ  

 

για να σημειώσετε τα αναρτημένα ανά μήνα ποσά, που αφορούν στις εγγραφές πολιτών σε 

προσωπικό ιατρό. Προσοχή, σημειώστε τα ποσά της στήλης «Με ΦΠΑ». 
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Αγνοήστε το ποσό του μηνός Δεκεμβρίου, για το οποίο έχετε ήδη εκδώσει τιμολόγιο. 

Β. Έκδοση των τιμολογίων 

Η ΙΛΥΔΑ σας έχει αποστείλει με αυτόματη διαδικασία τρία (3) Τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών (κωδικός τύπου παραστατικού 16) και χρήστη ilyda, τα οποία θα βρείτε (σε 

Αναμονή) στα παραστατικά της 17ης Ιανουαρίου.  

 

Το 1ο θα αφορά στο Σεπτέμβριο, το 2ο στον Οκτώβριο και το 3ο στο Νοέμβριο 2022. 

Εννοείται πως, αν σε κάποιον από τους εν λόγω μήνες δεν υπάρχει αναρτημένο ποσό, τότε 

δεν εκδίδετε το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν εγγραφές μόνο για 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν ασχολείστε με το 3ο τιμολόγιο. 

Σε αυτά τα παραστατικά θα μπείτε και αφού πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Τιμή Μονάδος» 

της πρώτης γραμμής, το αντίστοιχο ποσό με ΦΠΑ, που έχει αναρτήσει το ΚΜΕΣ στην 

πλατφόρμα του, στη συνέχεια θα τα εκδώδετε (Ctrl+P).  

Γ. Υποβολή  

Μετά την έκδοση των τιμολογίων, επιστρέφετε στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ για να δηλώσετε 

τα στοιχεία των τιμολογίων, που εκδώσατε και να κάνετε ξεχωριστές υποβολές και έκδοση 

ΣΣΥ ανά μήνα αναφοράς. 

Η ενέργεια αυτή θα γίνει από την επιλογή «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 

 

Κατόπιν επιλέξτε το μήνα υποβολής: 
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Ακολούθως πατήστε στο «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ»  

 

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» 

 

Στη νέα οθόνη θα συμπληρώσετε τα στοιχεία των τιμολογίων (Σειρά –αν υπάρχει-, αριθμός, 

Ημερομηνία έκδοσης, ποσό Τελικής αξίας). Στο κελί «Ποσό 1€» δεν συμπληρώνετε τίποτε. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ, την ημερομηνία θα την πληκτρολογήσετε υποχρεωτικά, έτσι: π.χ. 17/01/2023 

(Δεν μπορείτε να συμπληρώσετε ημερομηνίες του 2023 με το ημερολόγιο). 

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων τιμολογίων, πατήστε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και στην 

επόμενη οθόνη πατήστε «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 
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Στην επόμενη οθόνη τσεκάρετε τις 2 επιλογές-δηλώσεις και πατήστε «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» 

 

Στην επόμενη οθόνη της ανακεφαλαίωσης της δήλωσης, ελέγξτε μήπως υπάρχει ποσό και 

σε κάποιο άλλο κελί, π.χ. στα ραντεβού εμβολιασμών, όπως στο παράδειγμα. 

 

Αν εμφανίζεται και σε άλλο κελί ποσό (πέραν των εγγραφών προσωπικών ιατρών) κάντε 

κλικ στο ενλόγω κελί και βάλτε ποσό μηδέν. Κατόπιν πατήστε το «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» 

 

Ακολουθούν τα γνωστά βήματα της έκδοσης της ΣΣΥ 
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Ετικέτα δεν χρειάζεται αφού όλες οι ΣΣΥ θα μπούν σε ένα φάκελο που θα κατατεθεί στο 

Σύλλογο σας. 

Επαναλάβετε τα βήματα για την υποβολή και των άλλων μηνών. 

 


