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ΑΘΗΝΑ  2-1-2023  

 

 

 

Προς τα μέλη – φαρμακοποιούς Μέλη του Φ.Σ.Α. 

 

 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 

 

Όπως σας ενημερώσαμε, ο Π.Φ.Σ. εξέδωσε ενημερωτικό έγγραφο (5573/29-12-2022)  για τις διαδικασίες που 

αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους.  

 

Εκεί αναφέρεται η διαδικασία υποβολής και αποζημίωσης του προσωπικού γιατρού ,  η έκδοση  πιστωτικού 

τιμολογίου που κάνετε κάθε φορά στο τέλος του έτους, η υποβολή και αποζημίωση των εντύπων διενέργειας 

αντιγριπικού εμβολιασμού κ.α.  

 

 

 

1. Έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς: 

Αφορά μόνο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για εγγραφές Δεκεμβρίου κατά  το διάστημα 

από 28/11 έως και 27/12.  Η έκδοση και  υποβολής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εγγραφής σε προσωπικό 

ιατρό  για τους μήνες 9
ος

 , 10
ος

, 11
ος

  θα γίνει αφού κλείσει η ΚΜΕΣ την υποβολή Δεκεμβρίου και κατά το 

διάστημα από  16-23/1/2023, με ξεχωριστό τιμολόγιο και ΣΣΥ ανά μήνα. 

Διαδικασία:  

 Θα μεταβείτε πρώτα στη ΚΜΕΣ, ώστε στο αντίστοιχο πεδίο “ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΙΑΤΡΟ” να βρείτε  το σωστό ποσό, το οποίο αντιγράφετε. 

 Με το ποσό αυτό εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ το οποίο καταχωρείται 

κανονικά μέσα στη ΣΣΥ Δεκεμβρίου και το υποβάλλετε κανονικά με τα τιμολόγια ΕΟΠΥΥ μηνός 

Δεκεμβρίου 2022, όπως κάνατε και με τα υπόλοιπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

 Το ποσό έχει οριστεί σε 3 ευρώ + ΦΠΑ 24%  

 Στο έντυπο υποβολής ΦΣΑ, το καταχωρείται στο νούμερο 63 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ» 

 

2. Έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη 

ΣΣΥ  

Το ποσό για το πιστωτικό τιμολόγιο θα το βρείτε στην πλατφόρμα ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.  

Εκεί αναφέρεται  αναλυτικά τα ποσά παρακρατήσεων και  ΦΠΑ και τι κατηγορία αφορούν, και έτσι θα πρέπει 

να εκδοθεί το πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ Δεκεμβρίου , καταχωρώντας το στη 

ΚΜΕΣ ως  «5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο».  

Το τιμολόγιο θα πρέπει να φέρει την ημερομηνία που θα εκδοθεί. 
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3. Υποβολή και πληρωμή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός 

Δεκεμβρίου  

ΕΟΠΥΥ :  Τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ για τον μήνα 

Δεκέμβριο, ΔΕΝ θα υποβληθούν μαζί με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου ακόμη και αν έχουν προσαρμοστεί 

τα προγράμματα του φαρμακείου. Θα υποβληθούν με την υποβολή  ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου. Τα έντυπα αυτά τα 

φυλάσσετε για την επόμενη υποβολή, όπως έχουμε ενημερωθεί από τον ΠΦΣ.  

ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ: Τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού θα τοποθετηθούν και θα κατατεθούν με 

τις συνταγές Δεκεμβρίου. Αν το πρόγραμμα του φαρμακείου δεν έχει προσαρμοστεί, θα καταχωρηθούν στη 

συγκεντρωτική κατάσταση του ταμείου χειρόγραφα.  

 

4. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών  

Για τον Φ.Σ.Α. η απογραφή Ναρκωτικών έτους 2022, θα γίνει μέσα από τη πλατφόρμα του ΦΣΑ έως 

15/1/2023 σύμφωνα με τον νόμο.  Διαβάστε αναλυτική ενημέρωση στο www.fsa.gr για την διαδικασία της 

απογραφής μέσα από τη πλατφόρμα του Φ.Σ.Α.  

 

5. Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών 

από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης  

Αφορά παρακράτηση  

 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και για τη 

«διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας COVID-19» 

 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», 

των «εγγραφών των πολιτών στον προσωπικό ιατρό» και τιμολογίων που αφορούν το eΔΑΠΥ 

 

Για αυτές τις παρακρατήσεις δεν εκδίδεται καμία βεβαίωση. Η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα στο 

σύστημα του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις. 

 

 

       

 

  

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

 

 

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ  

http://www.fsa.gr/

