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Προς φαρμακοποιούς – μέλη του ΦΣΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΚΜΕΣ για την υποβολή συνταγών μηνός Απριλίου και υποβολή Τιμολογίου
πληρωμής ραντεβού εμβολιασμών Covid 19, η καταχώρηση των οποίων ξεκίνησε από τις 11/1/2021.
Η υποβολή αφορά τους μήνες από 1/2021 εως 4/2021.
Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, σημειώνουμε στο ειδικό πεδίο τον αριθμό
των ραντεβού εμβολιασμών, που φαίνεται στο αναλυτικό αρχείο σε μορφή Excel όπου υπάρχουν όλες οι
κινήσεις και εκδίδουμε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και μέσω της πλατφόρμας της ΚΜΕΣ (δεν
χρειάζεται να ανοίξετε καινούργιο ΚΑΔ ). Το ποσό είναι 1 Ευρώ + Φ.Π.Α. ( 24%) ανά ραντεβού .
Στην ιστοσελίδα του ΦΣΑ (www.fsa.gr) υπάρχουν ανηρτημένες οι αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, όπου
περιλαμβάνουν οδηγίες για το τιμολόγιο. ΔΕΝ χρειάζεται να επισυνάψετε αρχείο με τις κινήσεις
(ραντεβού εμβολιασμού). Μόνο το τιμολόγιο χρειάζεται.
Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα εκδοθεί με στοιχεία προς τον ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη « τιμολόγιο
ραντεβού εμβολιασμών» και για αυτή την υποβολή θα αφορά το διάστημα από 1/2021 έως 4/2021.
Το τιμολόγιο θα υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ με τις συνταγές σας, μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια και
ισχύει ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα τιμολόγια.
Το πρωτότυπο θα είναι εκτός του λευκού πλαστικού φακέλου με τις συνταγές και αντίγραφο εντός του
λευκού πλαστικού φακέλου μαζί με τα αντίγραφα των τιμολογίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο έντυπο υποβολής του Συλλόγου, συμπληρώνετε το αιτούμενο ποσό για τα
ραντεβού των εμβολίων στο κωδικό 95 - AMOIBH 1 EURO (EMB.COVID). Αν έχετε
οριστικοποιήσει το έντυπο υποβολής του συλλόγου, ΜΟΝΟ για αυτό τον μήνα μπορείτε να το
σημειώσετε χειρόγραφα επάνω στο έντυπο ΦΣΑ (π.χ. 95 – Αμοιβή 1 ΕURO - 150 ευρώ).
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