
Όσων αφορά το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τα ραντεβού 

εμβολιασμών και το Τιμολόγιο Πώλησης για τη συμμετοχή στη 

δωρεάν διάθεση των Self Tests σας ενημερώνουμε, ότι δημιουργούμε 

αυτόματα αυτά τα δύο παραστατικά και τα οποία μπορείτε να βρείτε 

στα Παραστατικά Ημέρας (Πωλήσεων – Αγορών) (εικόνα στο πλάι). 

 

 

 

Θα τα αναζητήσετε στην τελευταία ημερομηνία του μήνα για τον 

οποίον υποβάλλετε συνταγές (π.χ. 30/04 κ.ο.κ) και θα δείτε ότι 

βρίσκονται σε αναμονή (ένδειξη “N” στη στήλη Α) και ότι αναφέρουν 

χαρακτηριστικά στη στήλη Χρήστης, τον χρήστη “ilyda” (εικόνα κάτω). 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να προχωρήσετε στην έκδοση των 2 τιμολογίων θα 
πρέπει να αναζητήσετε τα στοιχεία που αναφέρουμε παρακάτω στις 
οδηγίες, μέσα από το site της ΚΜΕΣ. 
Πριν προχωρήσετε στην έκδοση και για να δείτε τα στοιχεία, 
βεβαιωθείτε ότι έχει ανοίξει η υποβολή του μήνα που σας αφορά στην 
πύλη της ΚΜΕΣ (δείτε το σημείο με κόκκινο στην εικόνα κάτω). 
 

 

 
 

 

Εαν δεν εμφανίζεται ακόμα ο μήνας που σας αφορά, δεν έχει ανοίξει η 
υποβολή και εμφανίζονται τα στοιχεία της προηγούμενης υποβολής 
που καταθέσατε και άρα ΔΕΝ προχωράτε ακόμα στην έκδοση των 
τιμολογίων μέχρις ότου ανοίξει η υποβολή στην πύλη της ΚΜΕΣ.  



Διαδικασία έκδοσης 
 

Για να προχωρήσετε στην έκδοση αυτών των δύο τιμολογίων, ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα: 

 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για ραντεβού εμβολιασμών 

 

• Επιλέξτε τη γραμμή του παραστατικού του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 

(κωδικός “16” στη στήλη ΤΠ) και πατηστε Enter για να ανοίξετε το παραστατικό. 

 

• Πριν εκδώσετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε 

την αξία (με ΦΠΑ) του ποσού που υπολογίζεται για τα ραντεβού εμβολιασμών, στη 

στήλη Τιμή Μον., όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με κόκκινο.  

 

• Το ποσό που συμπληρώνετε, θα το αναζητήσετε μέσα από το site της ΚΜΕΣ το 

οποίο θα είναι ΗΔΗ συμπληρωμένο στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης που συμπλη-

ρώνετε τα πεδία για την έκδοση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (δείτε το 

παρακάτω υπόδειγμα για την ανεύρεση του πεδίου). 

• Αφού συμπληρώσετε την αξία στο πεδίο στη στήλη Τιμή Μον., πατήστε Enter για 

να ολοκληρώσετε την καταχώριση στο πεδίο και πλέον μπορείτε να προχωρήσετε 

στην έκδοση του τιμολογίου πατώντας Ctrl+P στο πληκτρολόγιο.  



Τιμολόγιο Πώλησης για τη συμμετοχή στη δωρεάν διάθεση των Self Tests 

 

• Επιλέξτε τη γραμμή του παραστατικού του Τιμολογίου Πώλησης (κωδικός “13” 

στη στήλη ΤΠ) και πατηστε Enter για να ανοίξετε το παραστατικό. 

 

• Πριν εκδώσετε το τιμολόγιο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε το πλήθος των 

μέσων αυτοδιαγνωστικής σημασίας (self test) που υπολογίζεται για τo συγκεκριμένο 

μήνα υποβολής, στη στήλη Ποσότητα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με 

κόκκινο. 

  

• Το πλήθος των self test που συμπληρώνετε, θα το αναζητήσετε μέσα από το site της 

ΚΜΕΣ (δείτε το παρακάτω υπόδειγμα για την ανεύρεση της συγκεκριμένης πληρο-

φορίας). 

 

• Αφού συμπληρώσετε το πλήθος των self test στο πεδίο στη στήλη Ποσότητα, 

πατήστε Enter για να ολοκληρώσετε την καταχώριση στο πεδίο και πλέον μπορείτε 

να προχωρήσετε στην έκδοση του τιμολογίου πατώντας Ctrl+P στο πληκτρολόγιο. 

Το πλήθος είναι ενδεικτικό. 

Εσείς θα δείτε και θα 

συμπληρώσετε το δικό σας. 


