
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

«ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ» 
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από τον ΕΟΠΥΥ : 

«Από τον μήνα Ιανουάριο και μετά, τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού, θα 

πρέπει να ενσωματώνονται στην υποβολή των «Εμβολίων ΕΠΕ». 

Κατ’ εξαίρεση, τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου, θα 

πρέπει να κατατεθούν αυτοτελώς σε μια υποβολή που θα αφορά αποκλειστικά αυτές τις 

διενέργειες, η οποία θα είναι δυνατή μετά την 1η Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την 

οποία γίνεται διαθέσιμη εκ νέου στην πύλη της ΚΜΕΣ, η δυνατότητα υποβολής για το μήνα 

αναφοράς Δεκέμβριο.  

Τα έντυπα υποβολής διενέργειας εμβολιασμού του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ΔΕΝ θα πρέπει 

να περιληφθούν στην υποβολή που θα κάνουν τα φαρμακεία στις αρχές Ιανουαρίου 2023 

για τον Δεκέμβριο, αλλά στις αρχές Φεβρουαρίου 2023. Αντίθετα τα έντυπα διενέργειας 

εμβολιασμού του μηνός Ιανουαρίου 2023 θα υποβληθούν μαζί με τις συνταγές εμβολίων 

ΕΠΕ του Ιανουαρίου 2023, στις αρχές Φεβρουαρίου 2023».  

Για να καλύψουμε τις παραπάνω απαιτήσεις, σας στείλαμε ειδική έκδοση του 

προγράμματος, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε. 

Στην έκδοση αυτή, όλες οι διενέργειες αντιγριπικού εμβολιασμού του μηνός Δεκεμβρίου 

(και μετά την άντληση τους) θα ενταχθούν σαν συνταγές σε ένα ασφαλιστκό ταμείο 

(αντίγραφο του ΕΟΠΥΥ) με κωδικό EMB (στα αγγλικά).  

Το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε αποκλειστικά και ΜΟΝΟ για τη συγκεκριμένη υποβολή, 

ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε από το σύνολο των συνταγών Δεκεμβρίου μόνο 

αυτές που αφορούν στους διενεργηθέντες εμβολιασμούς Χωρίς Ιατρική Συνταγή. 

Για την υποβολή τους  

• θα ζητήσετε από τη γνωστή οθόνη των συνταγών τις συνταγές του ταμείου EMB και 

προχωρώντας με το Enter, θα ορίσετε το διάστημα από 01/12/22 έως 31/12/22. 

 



 

Αφού κάνετε τον έλεγχο των συνταγών (και εφόσον υπάρχουν βέβαια) 

• Θα ζητήσετε τη Δημιουργία τιμολογίου (αν εκδίδετε τα τιμολόγια σας 

μηχανογραφικά) και 

• Στη συνέχεια το <Αποστολή στο ΚΜΕΣ> 

• Στη νέα οθόνη, θα ορίσετε στην <Ημερομηνία Τιμολογίου> το διάστημα ή την 

ημερομηνία που εκδώσατε το σχετικό τιμολόγιο και θα ζητήσετε την <Προβολή> 

 

Έτσι θα εμφανιστεί στην οθόνη αυτή το σχετικό τιμολόγιο. 

• Πατήστε <Αποστολή> για να αποστείλετε το ηλεκτρονικό αρχείο των συνταγών και 

το τιμολόγιο στο ΚΜΕΣ. 

• Κατόπιν θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ για να ολοκληρώσετε την 

συμπληρωματική υποβολή του Δεκεμβρίου. 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  Η ως άνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά τις διενέργειες αντιγριπικού 

εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ του μηνός 

Δεκεμβρίου 2022 και ΜΟΝΟ. 

Δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά, αφού από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά, οι εν λόγω 

συνταγές θα υποβάλλονται κάθε μήνα μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές και θα μπαίνουν στο 

ίδιο πακέτο με τις λοιπές συνταγές Εμβολίων ΕΠΕ. 


