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ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΝΕΑ) 

1.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥΣ από το 

πρόγραμμα ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (επίσης από το πρόγραμμα) 
Τα φαρμακεία αυτής της κατηγορίας θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του φαρμακείου,  

2. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ COVID-19. Δείτε το ποσό αποζημίωσης των ραντεβού 

του μήνα που υποβάλλετε. Προσοχή σημειώστε το ποσό με ΦΠΑ. 

Αν δεν εμφανίζεται ακόμη ο σχετικός μήνας δεν μπορείτε να εκδώσετε το σχετικό τιμολόγιο 

και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Πρέπει να περιμένετε να ενημερωθεί αυτό το στοιχείο 

στο ΚΜΕΣ και κατόπιν αφού εκδώσετε και αυτό το τιμολόγιο να αποστείλετε το ηλεκτρονικό 

αρχείο. 

 

3. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. Επιστρέψτε στην εφαρμογή για να εκδώσετε ΟΛΑ τα 

τιμολόγια. Προσοχή, να έχετε ελέγξει προσεκτικά τις συνταγές όλου του μήνα. Αν 

έχετε συνταγές με ελλείψεις στοιχείων, όπως αριθμούς συνταγών διαφορετικούς 

Βήμα 1ο 

Βήμα 2ο 

Ελέγξτε προσεκτικά το μήνα υποβολής.  

Αν δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη τα ποσά 

του μήνα Υποβολής δοκιμάστε αργότερα. 
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από 13ψήφιους ή χωρίς αριθμό εκτέλεσης του τύπου 0, 1, 2 (κενός αρ. εκτέλεσης ή 

Χ ή κόκκινο δεν γίνονται αποδεκτά) αυτές θα πρέπει να διορθωθούν 

προηγουμένως. (Διόρθωση και Λήψη στοιχείων από ΗΔΙΚΑ) 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ.  

Επιλέξτε <Αποστολή> για να στείλετε τα στοιχεία στο ΚΜΕΣ 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΡΡΑΦΩΝ 

 Επισκευθείτε το site του ΚΜΕΣ και επιλέξτε <ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ> 

 

 Ελέγξτε τα στοιχεία συνταγών και τιμολογίων που αποστείλατε ηλεκτρονικά και 

πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

 Από το σημείο αυτό και μετά τα βήματα είναι γνωστά και οδηγούν στην έκδοση 

του ΣΣΥ και των αυτοκόλλητων των φακέλλων. Δείτε τις επόμενες κινήσεις στις 

εικόνες που ακολουθούν: 

 Οριστικοποίηση Υποβολής 

 

Αγνοήστε αυτό το μήνυμα. Το αρχείο 

έχει αποσταλεί επιτυχώς  



 
3 

 

 Έκδοση Οριστικών εγγράφων 

 

 Εκτύπωση των: 

a) Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) 

b) Ετικέτα φακέλων Συνταγών 

 

 Τέλος ενεργειών υποβολής – έξοδος από το site 
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2.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥΣ από το 

πρόγραμμα αλλά ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΜΕΣ 
Τα φαρμακεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να κάνουν τα επόμενα βήματα: 

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΜΟΝΟ) ΣΥΝΤΑΓΩΝ.  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Επικαιροποίηση των στοιχείων του φαρμακείου 

6. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ. Εδώ θα βρείτε το ποσό αποζημίωσης των ραντεβού 

του μήνα που υποβάλλετε. Προσοχή σημειώστε το ποσό με ΦΠΑ. 

3. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Από το σημείο αυτό θα εκδώσετε 

και θα συμπληρώσετε τα τιμολόγια σας (Επόμενη εικόνα). 
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Συμπληρώστε και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας με τα στοιχεία του 

τιμολογίου και πατήστε <ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ>. 

Με τον ίδιο τρόπο καταχωρείτε και τα υπόλοιπα τιμολόγια.  

 

Επιλέξτε Τύπο Τιμολογίου  

Επιλέξτε κατηγορία συνταγών, 

που αφορά το τιμολόγιο σας. 

Κατόπιν συμπληρώστε  



 
6 

 


