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1. Ειςαγωγή 
 

Η ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΕΟΠΥΥ 1.0 ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΔΑΠΥ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο Τγείαο κέζσ αξρείνπ 

(κε ηππνπνίεζε δηεζλνχο πξνηχπνπ HL7) κε αλαθνξά ζηηο ειεθηξνληθέο 
ζπκβάζεηο ζαο. 

 ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΔΑΠΥ κε εηζαγσγή παξαπεκπηηθψλ θαη ηελ 

"έμππλε" ηαμηλφκεζε ησλ παξαπεκπηηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο ππνβνιέο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ αλνηρζεί πεξίνδνο. Η ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αλαθνξά ηo θσδηθφ ηαηξηθήο 
πξάμεο, ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο παξαπεκπηηθνχ θαη ηελ πεξίνδν ππνβνιήο. 

 ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ αλά παξαπεκπηηθφ πνπ εηζάγεηαη 

(ζπκκεηνρή) θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ πνζνύ γηα θάζε ππνβνιή κε ην πέξαο 
ηνπ ειέγρνπ ππνβνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ εθπηψζεσλ). 

 ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θνξνινγηθώλ παξαζηαηηθώλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο 

Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηηνχκελν πνζνχ ηεο ππνβνιήο κε ην πνζφ ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

 ηελ δπλαηόηεηα νξηζκνχ εζσηεξηθψλ ζηνλ νξγαληζκφ ρξεζηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ παξαπεκπηηθψλ (εηζαγσγή - κεηαβνιή - δηαγξαθή) απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο 

 ηνλ έιεγρν ππνβνιήο ζχκθσλα κε ηνχο πξνβιεπφκελνπο φξνπο (ηηκέο, εθπηψζεηο, 

ζπκκεηνρέο) ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηα πνζά ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ 

 

Σεκείσζε: Να ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε πιεξσκή ζαο απφ ηνλ ΕΟΠΤΤ ζα 

πξέπεη λα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζαο ινγαξηαζκνχ (IBAN) ζηελ ελφηεηα 

Ελεκέξσζε ηνηρείσλ, αθνχ πξψηα έρεηε πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε 

ζαο.  

 

1.1 Συμβατότητα Browser 

H ειεθηξνληθή ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί ηηο πιένλ πξφζθαηεο θαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο web. 

Γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ Internet Explorer 9 ή ελαιιαθηηθά 

ησλ Firefox 6+ θαη Google Chrome 12+. ηελ πεξίπησζε ππνινγηζηψλ κε ιεηηνπξγηθφ 

Windows XP ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Firefox 6+ θαη Google Chrome 12+. 

 

1.2 Διεύθυνςη πρόςβαςησ 

Οη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ΔΑΠΤ είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε (url): 

 

Εηθόλα 1: Δηεύζπλζε Πξόζβαζεο ηεο Εθαξκνγήο ζην Δηαδίθηπν 
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1.3 Login Screen 

Η πξψηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη εθείλε ηεο χλδεζεο Υξήζηε ε νπνία ζαο πξνηξέπεη λα 

εηζάγεηε ηνλ Κσδηθό Φξήζηε ζαο (Username) θαη ην Σπλζεκαηηθό (Password) κε ηα νπνία 

εγγξαθήθαηε ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Πηζηνπνίεζεο Πξνκεζεπηψλ Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο. 

Καηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί «Είζνδνο» γηα λα εηζέιζεηε ζηελ θπξίσο εθαξκνγή. Η είζνδνο 

ησλ Ιαηξψλ ζηελ εθαξκνγή επηηξέπεηαη αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ηνπο.  

 

Εηθόλα 2: Οζόλε Σύλδεζεο Φξήζηε 

 

1.4 Κύρια Εφαρμογή 

Σν θχξην κέξνο ησλ νζνλψλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο απαξηίδεηαη θαηά θαλφλα απφ δπν 

ελφηεηεο: Σν κελνχ επηινγψλ ζηελ αξηζηεξά πιεπξά θαη ηελ θχξηα εθαξκνγή ζην δεμί κέξνο 

ηεο νζφλεο.   

Σν κελνχ ζαο επηηξέπεη λα πινεγεζείηε ζηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο: 

Αξρηθή Σειίδα: Εηζαγσγηθή νζφλε πνπ πεξηέρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθαξκνγή. 

Σπκβάζεηο: Πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεπηή γηα ηελ ηξέρνπζα 

Εγθαηάζηαζε, φπσο επίζεο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ζχκβαζε, γηα ηα πξντφληα ηεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο, ηα πιαθφλ θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα απηά.  

Δηαρείξηζε ΔΑΠΥ: Επηηξέπεη ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ππνβνιψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ηξέρνπζα Εγθαηάζηαζήο ζαο  (άλνηγκα / αθχξσζε πεξηφδνπ ππνβνιψλ, θαηαρψξεζε 

ππνβνιψλ κέζσ θφξκαο ή κέζσ αλεβάζκαηνο (upload / πξνζσξηλή θχιαμε) ηνπ  αξρείνπ, 

θαηαρψξεζε παξαπεκπηηθψλ, εθηέιεζε ελεξγεηψλ θαη ειέγρσλ, ζε θάζε ππνβνιή αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, εθηχπσζε αλαθνξψλ θιπ).  

Ελεκέξσζε Σηνηρείσλ: Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο ν δηαρεηξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα δειψζεη 

ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ απφ ηνλ ΕΟΠΤΤ, φπσο επίζεο ην εκείν Τπνβνιήο 

(ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη. 
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Δηαρείξηζε Φξεζηώλ (νξαηή κόλν από ηνπο δηαρεηξηζηέο): Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ φπσο δεκηνπξγία / αθχξσζε εζσηεξηθνχ ρξήζηε, εκθάληζε ιίζηαο 

πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ θαη ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο δηαρεηξηζηή. 

Τξέρσλ Φξήζηεο: Όια ηα είδε ρξεζηψλ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ην ζπλζεκαηηθφ ηνπο κε 

έλα θαηλνχξγην, φπσο επίζεο λα απνζπλδεζνχλ απφ ηελ Ηι. Τπεξεζία.  

 

 

Εηθόλα 3: Κεληξηθό Μελνύ Επηινγώλ 

 

1.5 Οδηγίεσ Χρήςησ 

ην θάησ κέξνο θάζε νζφλεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο ζα βξείηε είηε αλαξηεκέλεο νδεγίεο 

ρξήζεο ζε εηδηθφ πιαίζην, είηε έλαλ ζχλδεζκν πνπ αλνίγεη μερσξηζηφ παξάζπξν νδεγηψλ.  Καη 

ζηηο 2 πεξηπηψζεηο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζειίδαο θαη ζηελ επεμήγεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  
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Εηθόλα 4: Παξάδεηγκα Παξαζύξνπ κε Οδεγίεο Φξήζεο 
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2. Συμβάςεισ 
 

2.1 Εμφάνιςη Συμβάςεων 

 

Εηθόλα 5: Οζόλε Εκθάληζεο Σπκβάζεσλ 

 

ηελ νζφλε απηή εκθαλίδεηαη ε Λίζηα ησλ πκβάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε 

Πξνκεζεπηή Τγείαο ζηελ νπνία αλήθεηε, ζπλνδεπφκελε απφ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία φπσο ν 

Κσδηθφο, ε Επσλπκία, ην Α.Φ.Μ, ν Κσδηθφο ΔΟΤ θαη ε Μνλάδα Εθθαζάξηζεο. 

Αλαιπηηθά Σηνηρεία: Επηιέμηε κηα ζχκβαζε απφ ηελ ιίζηα θάλνληαο θιηθ επάλσ ηεο ψζηε λα 

γίλεη κπιε ε γξακκή θαη θαηφπηλ παηήζηε «Αλαιπηηθά ηνηρεία» γηα λα νδεγεζείηε ζηελ νζφλε 

κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 
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2.2 Αναλυτικά Στοιχεία Συμβάςεων (ςύντομα διαθέςιμα) 

 

Εηθόλα 6: Αλαιπηηθά Σηνηρεία Σύκβαζεο 

 

Η νζφλε απηή πεξηέρεη ηα Αλαιπηηθά Σηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ επηιέμαηε απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ ζπκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο.  ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο 

παξαηίζεηαη επίζεο πίλαθαο κε ιίζηα ησλ Πξντόλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηξέρνπζα 

χκβαζε. 

Δίπια απφ θάζε Πξντφλ ηεο ιίζηαο ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο πνπ παξνπζηάδεη ηηο Σηκέο ηνπ 

(Λίζηα Σηκψλ αλά Ηκεξνκελία Ιζρχνο) θαη έλαο δεχηεξνο ζχλδεζκνο πνπ εκθαλίδεη ηηο 

πκκεηνρέο (εθφζνλ ππάξρνπλ). 
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Εηθόλα 7: Λίζηα Τηκώλ ελόο Πξντόληνο Σύκβαζεο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεη επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπλδέζκνπ ‘Τηκή’ ηνπ πξντόληνο  

 

 

Εηθόλα 8: Λίζηα Σπκκεηνρώλ ελόο Πξντόληνο Σύκβαζεο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεη επηινγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπλδέζκνπ ‘Σπκκεηνρή ηνπ πξντόληνο 
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Πιαθόλ-Εθπηώζεηο Σύκβαζεο: Με ην πάηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνπκπηνχ εκθαλίδνληαη 

ηα Πιαθφλ (πνζνηηθφ – ρξεκαηηθφ), ην Πνζνζηφ Τπέξβαζεο θαη νη Εθπηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

φια ηα πξντφληα ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 

Εηθόλα 9: Πιαθόλ θαη Εθπηώζεηο Σύκβαζεο γηα Όια ηα Πξντόληα 

 

Πιαθόλ-Εθπηώζεηο ζε Οκάδεο Πξντόλησλ: Με ην πάηεκα απηνχ ηνπ θνπκπηνχ 

εκθαλίδνληαη ηα Πιαθφλ (πνζνηηθφ – ρξεκαηηθφ), ην Πνζνζηφ Τπέξβαζεο θαη νη Εθπηψζεηο 

πνπ αθνξνχλ νκάδα πξντφλησλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 

Εηθόλα 10: Πιαθόλ θαη Εθπηώζεηο Σύκβαζεο ζε Οκάδεο Πξντόλησλ 
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Πξντόληα Οκάδαο: Επηιέμηε κηα απφ ηηο ζεηξέο ηνπ πίλαθα (θάλνληαο θιηθ επάλσ ηεο ψζηε 

λα γίλεη κπιε) θαη θαηφπηλ παηήζηε «Πξντφληα Οκάδαο» γηα λα εκθαληζηνχλ ηα πξντφληα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πιαθφλ θαη εθπηψζεσλ κε ηνλ θσδηθφ θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο. 

 

Εηθόλα 11: Σηνηρεία ησλ Πξντόλησλ πνπ Σπκκεηέρνπλ 

Αλ ε ηαηξηθή πξάμε αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφ ηηο αλαγξαθφκελεο νκάδεο ζα 

εθαξκνζηεί ε έθπησζε πνπ αλαινγεί. Με ην πάηεκα ηνπ ζπλδέζκνπ «Έθπησζε» ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο νκάδεο ζα εκθαληζηεί πιαίζην δηαιφγνπ κε ηα Πνζνζηά Εθπηψζεσλ (%) 

πνπ αληηζηνηρνχλ αλά Μεληαίν Αξηζκφ Εμεηάζεσλ. 

 

Εηθόλα 12: Πξντόληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Πιαθόλ θαη Εθπηώζεσλ 
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3. Διαχείριςη ΔΑΠΥ  

3.1 Λίςτα Υποβολών Εγκατάςταςησ 

Η είζνδνο ζηελ Δηαρείξηζε ΔΑΠΤ επηηπγράλεηαη παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Ελέξγεηεο» ζην 

αξηζηεξφ κελνχ. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο πνπ ζα εκθαληζηεί αλαγξάθνληαη ν Κσδηθφο θαη 

ε Επσλπκία ηεο ηξέρνπζαο Εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην Τπνθαηάζηεκα Εθθαζάξηζεο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ Πξνκεζεπηή. Ακέζσο πην θάησ παξαηίζεηαη ε ιίζηα κε φιεο ηηο Τπνβνιέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. 

 

Εηθόλα 13: Καηάινγνο Υπνβνιώλ Εγθαηάζηαζεο 

Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα ππνβνιή, έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζεηε επάλσ ηεο κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη 

παηψληαο ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε ππνβνιή μερσξηζηά ζηελ 

ζηήιε «Ελέξγεηεο».  

ηελ επφκελε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ελεκεξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο παξαπάλσ νζφλεο. 
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3.2 Σύντομη Περιγραφή τησ Διαδικαςίασ 

Ο ρξήζηεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κηα ππνβνιή ζην 

ζχζηεκα κε δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:  

1.Καηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλαιπηηθά κέζα απφ κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο θφξκεο. 

2.Αλεβάδνληαο (θάλνληαο upload) έλα αξρείν ππνβνιήο ην νπνίν δηαζέηεη θνηλή κνξθή θαη 

γξακκνγξάθεζε κε ην αξρείν πνπ ππνβαιιφηαλ κέρξη ζήκεξα ζε καγλεηηθφ κέζν 

(ηππνπνίεζε πξνηχπνπ HL7). 

Αλ πξφθεηηαη γηα Αξρείν, αξρηθά ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ηεο γξακκνγξάθεζεο θαη ηεο δνκήο 

ηνπ. Ο ρξήζηεο μεθηλά επηιέγνληαο ηελ Ελέξγεηα Έιεγρνο Υπνβνιήο πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ.  Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θάζε θνξά πνπ ζα παηά ηελ Ελέξγεηα 

Ελεκέξσζε Πξνόδνπ Ειέγρνπ Υπνβνιήο, ην ζχζηεκα ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην ζηάδην 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ν έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο 

(warnings) ή ιάζε ζπζηήκαηνο (system errors), ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ηα επηζεσξήζεη 

αλαιπηηθά επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο. Η ππνβνιή δελ 

επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ιάζε ζπζηήκαηνο (system errors). 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή: 

 Εάλ ε θαλνληθή ππνβνιή έρεη ππνβιεζεί κέζσ δηζθέηηαο ή CD, ηφηε θαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή ππνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

 Εάλ ε θαλνληθή ππνβνιή έρεη ππνβιεζεί κε αλάξηεζε αξρείνπ ηφηε θαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή ππνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Αλ ν Σχπνο Τπνβνιήο έρεη νξηζηεί Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ ην επφκελν βήκα είλαη λα 

μεθηλήζεη ε δηαδνρηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ ησλ Παξαπεκπηηθψλ θαη ησλ Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. Μφιηο πεξαησζεί απηφ ην ζηάδην, 

επηιέγνληαη νη Ελέξγεηεο Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο θαη Έιεγρνο Υπνβνιήο. Απφ εθείλε 

ηε ζηηγκή θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα παηά ηελ Ελέξγεηα Ελεκέξσζε Πξνόδνπ Ειέγρνπ 

Υπνβνιήο, ην ζχζηεκα ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν έιεγρνο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο ή ιάζε  ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ηα 

επηζεσξήζεη αλαιπηηθά επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο. Σφζν 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξρείνπ φζν θαη ηεο Καηαρψξεζεο, ε ππνβνιή δελ επηηξέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ιάζε ππνβνιήο. 

Εθφζνλ ε ππνβνιή δελ πεξηέρεη ζθάικαηα ή πξνεηδνπνηήζεηο o ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνβεί ζε νξηζηηθνπνίεζε ηεο Τπνβνιήο παηψληαο ηελ ελέξγεηα Υπνβνιή, νπφηε ηα ζηνηρεία 

ηεο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην Τπνθαηάζηεκα. ην ίδην ζηάδην, ε ππεξεζία  επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα εθηππψζεη έλα Απνδεηθηηθό Υπνβνιήο, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ππνβνιήο 

θαζψο θαη νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

Σν Απνδεηθηηθφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζην ππνθαηάζηεκα φηαλ πξφθεηηαη λα 

θαηαζέζεη ηα ρεηξφγξαθα παξαζηαηηθά ηνπ (πξάμε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ επίδεημε ηνπ 

αξηζκνχ ππνβνιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Απνδεηθηηθφ). 

Η εθαξκνγή παξάγεη έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ην εμήο εθηππσηηθφ: 

    Εθηχπσζε / Επαλέθδνζε Απνδεηθηηθνχ:  Πεξηέρεη ην Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο ην νπνίν 

κπνξεί λα επαλεθηππσζεί φζεο θνξέο ρξεηαζηεί αθφηνπ νξηζηηθνπνηεζεί 
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Πξνζνρή: ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηχπνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη Λάζε Απφξξηςεο πξέπεη λα 

αθπξσζεί ε πεξίνδνο ππνβνιήο θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή (κε άλνηγκα 

πεξηφδνπ ππνβνιήο).  

Εάλ ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ δελ είλαη ήδε γλσζηφ (εθαξκνγή εθπηψζεσλ) ζην ρξήζηε θαη 

πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί ζηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά, ζα πξέπεη πξψηα λα νινθιεξσζεί ν 

Έιεγρνο Τπνβνιήο, λα αληηγξαθεί ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ απφ ηα Λνηπά ηνηρεία ηεο 

επηζπκεηήο ππνβνιήο, λα εθηειεζηνχλ νη Ελέξγεηεο «Επηζηξνθή ζε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» 

θαη «Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά» θαη λα εηζαρζεί ηέινο ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ ζην 

Φνξνινγηθφ Παξαζηαηηθφ.  

 

ηνπο 2 πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη ηφζν νη πηζαλέο 

Καηαζηάζεηο κηαο ππνβνιήο φζν θαη νη Ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 

απηή: 

Καηαζηάζεηο 

 

Άλνηγκα Πεξηόδνπ Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί Άλνηγκα Πεξηφδνπ γηα ηελ 

ππνβνιή. 
 

Αθύξσζε Αλνίγκαηνο 

Πεξηόδνπ 
 

Η Τπνβνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έρεη αθπξσζεί απφ ην 

Τπνθαηάζηεκα. 
 

Σε Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ 

 

Δηαδηθαζία Καηαρψξεζεο ηνηρείσλ (ν ρξήζηεο είλαη ζε 

ζέζε λα ππνβάιεη Παξαπεκπηηθά θαη Φνξνινγηθά 
Παξαζηαηηθά). 

 

Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο 
 

Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε Παξαπεκπηηθψλ θαη 
Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηηο 

Ελέξγεηεο «Παξαπεκπηηθά» θαη «Εκθάληζε Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ» ψζηε ν ρξήζηεο λα επηζεσξήζεη ηηο 
θαηαρσξήζεηο ηνπ), φπσο επίζεο ηηο Ελέξγεηεο «Έιεγρνο 

Τπνβνιήο» θαη «Επηζηξνθή ζε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ».  
 

Έιεγρνο Υπνβνιήο Δηαδηθαζία Ειέγρνπ Τπνβνιήο. 

 

Με Λάζε Υπνβνιήο Εληνπίζηεθαλ Λάζε θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο. 
 

Με Δπλαηόηεηα Υπνβνιήο Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο. 

 

Υπνβνιή Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή. 
 

Αθύξσζε Υπνβνιήο από ην 

Υπνθαηάζηεκα 

Η Τπνβνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έρεη αθπξσζεί απφ ην 

Τπνθαηάζηεκα. 
 

Εληνπηζκόο Virus Εληνπίζηεθε ηφο ζην αξρείν πνπ ππνβνιήο πνπ αλέβεθε 

(upload) ζην ζχζηεκα. 

 

Εζθαικέλε Γξακκνγξάθεζε Εληνπίζηεθαλ ζθάικαηα ζηελ γξακκνγξάθεζε ηνπ 

αξρείνπ. 

 

Εζθαικέλε Ταπηνπνίεζε Δηαπηζηψζεθε εζθαικέλε ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ. 
 

Με Πξνεηδνπνηήζεηο Πξνέθπςαλ πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα απφ ηελ εθηέιεζε 
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ειέγρνπ ππνβνιήο 

 

Με Λάζε Απόξξηςεο Πξνέθπςαλ ιάζε (fatal errors) απφ ηελ εθηέιεζε ειέγρνπ 
ππνβνιήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. 

 

 

Ελέξγεηεο  
 

Πξνζσξηλή Φύιαμε 
 

Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Αξρείν»: Η ελέξγεηα 
απηή επηηξέπεη ην αλέβαζκά (upload) ηνπ αξρείνπ 

ππνβνιήο ζην ζχζηεκα. 

 

Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» 
 

 
 

 
 

 

Νέν 
 

Μεηαβνιή 
 

 

Αλαδήηεζε 
 

 

Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Καηαρψξεζε»: Πεξηέρεη 
3 ζπλδέζκνπο (Νέν, Μεηαβνιή, Δηαγξαθή) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
Παξαπεκπηηθψλ κηαο Τπνβνιήο φηαλ ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζε Καηάζηαζε «Καηαρψξεζε 
ηνηρείσλ». 

 

Καηαρψξεζε ελφο λένπ Παξαπεκπηηθνχ. 
 

Αλαδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ελφο ππάξρνληνο 
Παξαπεκπηηθνχ. 

 

Αλαδήηεζε θαη δηαγξαθή ελφο ππάξρνληνο 
Παξαπεκπηηθνχ. 

 

Εκθάληζε Παξαπεκπηηθώλ 
 

 

Επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ φισλ ησλ παξαπεκπηηθψλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζε κηα ππνβνιή. 
 

Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά 

 

Η ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε 

θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ  (θαηαρψξεζε, 

κεηαβνιή, δηαγξαθή) θαη θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζε 
πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή 

ηνπιάρηζηνλ ελφο Παξαπεκπηηθνχ. 
 

Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο 

 

Με ηελ ελέξγεηα απηή ν ρξήζηεο ελεκεξψλεη ην 

ζχζηεκα φηη έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαρψξεζε 
ησλ ζηνηρείσλ Παξαπεκπηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ θαη είλαη έηνηκνο λα πξνρσξήζεη 

ζην επφκελν βήκα. Η ελέξγεηα απηή έρεη σο 
απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κηα θαηλνχξγηα νκάδα 

ελεξγεηψλ  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή 
(Παξαπεκπηηθά, Εκθάληζε Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ, Έιεγρνο Τπνβνιήο, Επηζηξνθή ζε 
Καηαρψξεζε ηνηρείσλ). 

Εκθάληζε Φνξνινγηθώλ 

Παξαζηαηηθώλ 

 

Παξνπζηάδεη ηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή. 

 

Έιεγρνο Υπνβνιήο 

 

Με ηελ επηινγή «Έιεγρνο Τπνβνιήο» αξρίδεη ε 

δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρνπ επί ηεο ππνβνιήο. 

 

Ελεκέξσζε  Πξνόδνπ  Ειέγρνπ Η ελέξγεηα απηή απνηειεί έλα αθφκα επθπέο 
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Υπνβνιήο 

 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν ζαο 

επηηξέπεη λα ελεκεξψλεζηε θάζε θνξά αλαθνξηθά 

κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ επί ηεο ηξέρνπζαο ππνβνιήο. 

Εάλ ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα, 
παηψληαο ηελ παξνχζα ελέξγεηα ζα ιάβεηε έλα 

ζρεηηθφ κήλπκα θαη ζα πξέπεη λα αλακείλεηε έλα 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ μαλαθάλεηε θιηθ 

επάλσ ηεο.   

 
Όηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ νινθιεξσζεί, ην 

πάηεκα ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο ζα ελεκεξψζεη 
ηελ Καηάζηαζε ηεο Τπνβνιήο θαη ζα εκθαλίζεη ηελ 

ελέξγεηα «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο» 

κέζσ ηνπ νπνίαο  ζα είλαη δπλαηφ λα 
επηζεσξήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή. 
  

Επηζηξνθή ζε Καηαρώξεζε 

Σηνηρείσλ 
 

Επαλαθέξεη ηελ Τπνβνιή ζε Καηάζηαζε 

Καηαρψξεζεο, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα εηζάγεηε 
Παξαπεκπηηθά θαη Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά εθ 

λένπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο (π.ρ. δηφξζσζε 

ζηνηρείσλ). 
 

Λάζε Γξακκνγξάθεζεο 

 

Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Αξρείν»: Έπεηηα απφ ην 

αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ, ε ελέξγεηα απηή εκθαλίδεη 
ηπρφλ ζθάικαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ 

γξακκνγξάθεζή ηνπ. 
 

Υπνβνιή 

 

Οξηζηηθνπνηεί ηελ ππνβνιή (ψζηε ηα ζηνηρεία ηεο 

λα κεηαθεξζνχλ απηφκαηα ζην ππνθαηάζηεκα) θαη 
επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο. 

 

Επαλέθδνζε Απνδεηθηηθνύ 

 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλά πάζα ζηηγκή 

επαλεθηχπσζε ηνπ απνδεηθηηθνχ κηαο 
νξηζηηθνπνηεκέλεο ππνβνιή. 

 

Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο 
 

Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα γίλεηαη νξαηή αθφηνπ 
νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κηαο ππνβνιήο. Με ηελ 

επηινγή ηεο εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε αλαιπηηθά 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 
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3.3 Άνοιγμα Περιόδου Υποβολήσ 

Σν πξψην βήκα πνπ αθνινπζείηαη είηε πξφθεηηαη γηα απιή Καηαρψξεζε είηε γηα Αλέβαζκα 

Αξρείνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο πεξηφδνπ ππνβνιήο παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν 

«Δεκηνπξγία πεξηφδνπ ππνβνιήο» ζηελ αξρηθή νζφλε ηεο Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ. Σν ζχζηεκα ζα 

ζαο παξαπέκςεη λα επηιέμεηε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα εθηειεζηεί ην 

άλνηγκα πεξηφδνπ.  

 

Εηθόλα 14: Επηινγή Σπκβάζεσλ γηα Άλνηγκα Πεξηόδνπ 

Καηφπηλ παηήζεηε ην θνπκπί «Άλνηγκα Πεξηφδνπ» θαη ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζην 

παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί (ηχπνο, πεξίνδνο ππνβνιήο, αλ πξφθεηηαη γηα επαλππνβνιή 

θιπ). Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη παηψληαο ην θνπκπί «Άλνηγκα», νπφηε θαη πξνζηίζεηαη κηα 

λέα εγγξαθή ζηελ ιίζηα ππνβνιψλ κε θαηάζηαζε επίζεο «Άλνηγκα Πεξηφδνπ». 
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Εηθόλα 15: Σηνηρεία Αλνίγκαηνο Πεξηόδνπ Υπνβνιήο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σχπνο Τπνβνιήο νξίζηεθε «Αξρείν» ζα εκθαληζηεί ζηηο δηαζέζηκεο 

ελέξγεηεο ηεο λέαο εγγξαθήο ν ζχλδεζκνο Πξνζσξηλή Φύιαμε (βι. ελφηεηα «Πξνζσξηλή 

Φχιαμε»), ελψ αλ ν Σχπνο Τπνβνιήο επηιερζεί ε  «Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ» έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαηαρσξίζεηε θαη λα κεηαβάιεηε ηα παξαπεκπηηθά κε ρξήζε εδηθψλ επηινγψλ 

ηνπ e-ΔΑΠΤ (βι. ελφηεηα «Νέν Παξαπεκπηηθφ»). 
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3.4 Ακύρωςη Περιόδου Υποβολήσ 

Η αθχξσζε ππνβνιήο  επηηπγράλεηαη επηιέγνληαο κηα ππνβνιή απφ ηνλ πίλαθα θαη παηψληαο 

ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Αθχξσζε Πεξηφδνπ Τπνβνιήο». Εάλ είζηε ζίγνπξνη φηη ζέιεηε λα 

πξνρσξήζεηε, παηήζηε «Ναη» ζην παξάζπξν επηβεβαίσζεο πνπ ζα εκθαληζηεί. 

 

Εηθόλα 16: Αθύξσζε Πεξηόδνπ Υπνβνιήο 
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3.5 Λοιπά Στοιχεία Υποβολήσ 

Επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε αξηζκφ ππνβνιήο (1ε ζηήιε ηνπ Πίλαθα), 

εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ πεξηέρεη νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή  (Αξηζκφο / Πεξηγξαθή χκβαζεο, Σχπνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο) πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ ην ρξήζηε θαηά ηε Δεκηνπξγία 

Πεξηφδνπ Τπνβνιήο. Επίζεο, εκθαλίδνληαη θαη ηα πγθεληξσηηθά ηνηρεία ηεο (Αηηνχκελν 

Πνζφ, Πιήζνο Παξαπεκπηηθψλ, Πιήζνο Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ θιπ). 

 

Εηθόλα 17: Λνηπά Σηνηρεία Υπνβνιήο 
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3.6 Ειςαγωγή Στοιχείων με Ανέβαςμα Αρχείου 

3.6.1  Προςωρινή Φύλαξη 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη Δεκηνπξγία Πεξηφδνπ Τπνβνιήο γηα Σχπν 

«Αξρείν», ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παηήζεηε ηνλ ζχλδεζκν «Πξνζσξηλή Φχιαμε» ζηε 

ζηήιε «Ελέξγεηεο».  

Η νζφλε ηεο Πξνζσξηλήο Φύιαμεο ζαο επηηξέπεη λα  αλεβάζεηε (λα θάλεηε upload) έλα 

Αξρείν Τπνβνιήο, ε γξακκνγξάθεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ίδηα κε ην αξρείν πνπ ππνβάιιαηε 

σο ηψξα ζην ππνθαηάζηεκα ζε καγλεηηθφ κέζν, ελψ γηα λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην ζχζηεκα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία: DIAG1.TXT 

Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Browse γηα λα επηιέμεηε ην αξρείν απφ ηνλ ζθιεξφ ζαο δίζθν θαη 

θαηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί Πξνζσξηλή Φύιαμε (Υπνβνιή). Σν ζχζηεκα ζα ειέγμεη 

απηφκαηα ην αξρείν ζαο γηα ηπρφλ ηνχο θαη αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ζα ζαο 

ελεκεξψζεη αλ ην αξρείν αλέβεθε επηηπρψο ή αλ παξνπζηάζηεθε θάπνην πξφβιεκα (ηφο, 

εζθαικέλε κνξθή θιπ). Αλ ε δηαδηθαζία πεξαηψζεθε κε επηηπρία, ζα ελεκεξσζείηε κε 

ζρεηηθφ κήλπκα. Καηφπηλ παηάηε ην θνπκπί «Επηζηξνθή» γηα λα κεηαθεξζείηε απηφκαηα ζηελ 

αξρηθή ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ, φπνπ ζα έρνπλ αλνίμεη θαηλνχξγηεο επηινγέο ζηελ ζηήιε 

«Ελέξγεηεο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο Τπνβνιήο. 

 

Εηθόλα 18: Επηινγή Αξρείνπ γηα Πξνζσξηλή Φύιαμε 

 

Εάλ πξνέθπςαλ ιάζε ζηε δνκή γξακκνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ, ε έλδεημε Καηάζηαζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνβνιήο ζα αλαγξάθεη «ΛΑΘΗ ΔΟΜΗ ΑΡΥΕΙΟΤ». 
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Εηθόλα 19: Υπνβνιή Αξρείνπ πνπ πεξηέρεη Λάζε ζηε Δνκή ηνπ 

Παηψληαο «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο» ζηηο Ελέξγεηεο, ε εθαξκνγή ζαο ελεκεξψλεη 

φηη ε ππνβνιή ηνπ αξρείνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί επεηδή βξέζεθαλ ιάζε γξακκνγξάθεζεο θαη 

ζαο πξνηξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί «Λάζε Γξακκνγξάθεζεο – Σαπηνπνίεζεο» γηα λα 

εκθαληζηεί ε αλαιπηηθή ηνπο ιίζηα.  

 

 

Εηθόλα 20: Παξαπνκπή γηα Εκθάληζε ηεο Λίζηαο Λαζώλ Γξακκνγξάθεζεο 
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Η ιίζηα ιαζψλ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ γξακκήο ηνπ αξρείνπ ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ην θάζε 

ζθάικα, φπσο επίζεο θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ. 

 

Εηθόλα  21: Λίζηα Λαζώλ Γξακκνγξάθεζεο 

Αληίζηνηρα αλ απφ ηελ απηφκαηε εμέηαζε ηνπ αξρείνπ πξνθχπηνπλ ιάζε ηαπηνπνίεζεο, ην 

θνπκπί «Λάζε Γξακκνγξάθεζεο – Σαπηνπνίεζεο» ζα ζαο νδεγήζεη ζε νζφλε φπνπ 

αλαγξάθνληαη ηα ιάζε απηά ιεπηνκεξψο. 
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Εηθόλα 22: Λίζηα Λαζώλ Ταπηνπνίεζεο 

3.7 Ειςαγωγή Στοιχείων μέςω Καταχώρηςησ 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σχπνο Τπνβνιήο έρεη δεισζεί σο «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» ζα έρεηε 

ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ησλ Παξαπεκπηηθψλ θαη ησλ Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή. Εάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνβνιέο ζηελ αξρηθή 

ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε 

παξαπεκπηηθψλ (έρεη αλνηρηεί ηνπιάρηζηνλ κηα πεξίνδνο ππνβνιήο), ζα εκθαληζηεί ζην θάησ 

δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ε ελφηεηα (νκάδα επηινγψλ) «Παξαπεκπηηθά».  

 

Εηθόλα 23: Αξρηθή Σειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ κε ηελ Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» θάησ δεμηά 

Παηψληαο ζηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρεη έρεηε ηελ επθαηξία λα πξνβείηε ζηελ δεκηνπξγία 

(Νέν), επεμεξγαζία (Μεηαβνιή) ή δηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ. 

Να ζεκεησζεί φηη νη ρξήζηεο πνπ απνηεινχλ ηνπο Δηαρεηξηζηέο κηαο εγθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε. Οη εζσηεξηθνί απηνί ζηνλ νξγαληζκφ  ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρεηξηζζνχλ ηα παξαπεκπηηθά θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο κέζσ ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

επηινγψλ φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 
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Εηθόλα 24: Αξρηθή Σειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ κε ηελ Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» θάησ δεμηά 

 

3.7.1  Νέο Παραπεμπτικό 

 

Εηθόλα 25: Δεκηνπξγία Νένπ Παξαπεκπηηθνύ 

Η νζφλε δεκηνπξγίαο λένπ παξαπεκπηηθνχ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πξνεγκέλεο 

δηεπθνιχλζεηο θαη απηνκαηνπνηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ 
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θαηαρψξεζεο φισλ ησλ επηζπκεηψλ ζηνηρείσλ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε "έμππλε"  

ηαμηλφκεζε ησλ παξαπεκπηηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο  ππνβνιέο  γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη 

αλνηρζεί πεξίνδνο, ε απηφκαηε ζπκπιήξσζε πεδίσλ απφ ιίζηεο αλαδήηεζεο, ε αληηγξαθή 

ζηνηρείσλ απφ ππάξρνληα παξαπεκπηηθά, ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ζπκπιήξσζεο 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ, εμειηγκέλνη έιεγρνη εγθπξφηεηαο θαη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ. Η 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο 

πκπιεξψζηε κε πξνζνρή φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. Η Ηκεξνκελία Έγθξηζεο ζα αληηγξαθεί 

απηφκαηα ζηελ εκεξνκελία απφ ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο. Η εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα 

νξηζκέλα απφ ηα πεδία δηεπθνιχλεηαη κε ηελ χπαξμε ιίζηαο ηηκψλ. πγθεθξηκέλα φζα εμ 

απηψλ πεξηέρνπλ δίπια ηνπο εηθνλίδην κε εξσηεκαηηθφ  κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ είηε 

θαλνληθά είηε κε άκεζε ζπκπιήξσζε κέζσ ιίζηαο ηηκψλ. Σα βήκαηα γηα ηελ απηφκαηε 

ζπκπιήξσζε είλαη ηα εμήο:  

Παηήζηε ην κπιε εηθνλίδην κε ην εξσηεκαηηθφ θαη ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί παηήζηε 

είηε ην θνπκπί Αλαδήηεζε γηα λα εκθαληζηεί ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο δπλαηέο ηηκέο 

είηε νξίζηε θάπνην θξηηήξην αλαδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε Αλαδήηεζε γηα λα 

εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Έπεηηα θάληε θιηθ ζηελ 

επηζπκεηή ηηκή ηνπ πίλαθα θαη παηήζηε ην θνπκπί Επηινγή. Η ηηκή ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα 

ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη παηψληαο ην πιήθηξν TAB ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη ηελ πεξηγξαθή 

πνπ ην ζπλνδεχεη (γηα παξάδεηγκα αλ επηιέμεηε ηελ Ιηαιία απφ ηελ Λίζηα Σηκψλ ζα εηζαρζεί ε 

ζπληνκνγξαθία «ΙΣ» ζηνλ Κσδηθφ Υψξαο Αζθάιηζεο. Αλ παηήζεηε ΣΑB, ζα εκθαληζηεί ην 

ιεθηηθφ «Ιηαιία» ζηελ πεξηγξαθή). Εάλ γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηηκή ελφο πεδίνπ πνπ 

δηαζέηεη ιίζηα ηηκψλ, αξθεί λα ηελ πιεθηξνινγήζεηε θαη λα παηήζεηε ην πιήθηξν TAB, ψζηε 

ην ζχζηεκα λα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ. 

Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ πεδίσλ Κσδηθνχ ΣΑΤ πληαγνγξάθνπ ή Ειεγθηή Ιαηξνχ, πξέπεη 

είηε λα εηζάγεηε απεπζείαο ηνλ Κσδηθφ ΣΑΤ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί είηε κέζσ ηεο Λίζηαο Σηκψλ 

φπνπ ζα ηνλ αλαδεηήζεηε κε βάζε ην ΑΜΚΑ πνπ δηαζέηεη. Εάλ ν Κσδηθφο ΣΑΤ δελ είλαη 

νπηηθά αλαγλσξίζηκνο ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί κε ην ζχκβνιν  θαη λα 

ζπκπιεξψζεηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία Επίζεην θαη Όλνκα πληαγνγξάθνπ Ιαηξνχ (απνηειεί 

ζηνηρείν ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία). Να ζεκεησζεί φηη ηα πεδία ηνπ πληαγνγξάθνπ Ιαηξνχ 

είλαη απελεξγνπνηεκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιερζεί σο Σχπνο Παξαζηαηηθνχ ην 

«Έθδνζε απφ Ννζνθνκείν / Κιηληθή». Όζα πεδία δελ απαηηνχλ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ 

πεξηέρνπλ δίπια ηνπο ην ιεθηηθφ «Δ» (Δελ πκπιεξψλεηαη). 

ε φηη αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ αζθαιηζκέλνπ, κφιηο πιεθηξνινγήζεηε ηνλ 

ΑΜΑ θαη παηήζεηε TAB, ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα δίπια ηνπ ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ν ΑΜΑ. Εάλ εηζαρζεί ΑΜΚΑ πνπ ππάξρεη ζην 

κεηξψν, ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα ηα ζηνηρεία εμεηαδφκελνπ. Εάλ ν Α.Μ.Κ.Α. 

δελ εληνπηζηεί ζην κεηξψνπ ηνπ Α.Μ.Κ.Α. ζα πξέπεη λα εηζάγεηε κηα παχια (-) ζην πεδίν 

Α.Μ.Κ.Α. θαη θαηφπηλ λα ζπκπιεξψζεηε ηα ζηνηρεία εμεηαδφκελνπ.  

Ιδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα δνζεί επίζεο ψζηε ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο λα είλαη πάληα 

ζπκπιεξσκέλε, θαζψο πξναπαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηελ ελφηεηα «Αλαιπηηθά 

ηνηρεία Παξαπεκπηηθνχ», ελψ ε Ηκεξνκελία Έθδνζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη λσξίηεξα απφ 

01/01/2012. 
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Αλαιπηηθά Σηνηρεία Παξαπεκπηηθνύ 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεηε λα εηζάγεηε Αλαιπηηθά ηνηρεία Παξαπεκπηηθνχ, ζα πξέπεη πξψηα 

λα έρεηε ζπκπιεξψζεη νπσζδήπνηε ην πεδίν Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο. Εηζάγεηε ηνλ Κσδηθφ 

Ιαηξηθήο Πξάμεο θαη παηήζηε TAB. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία Αξηζκφο Τπνβνιήο θαη Αξηζκφο 

χκβαζεο παξακέλνπλ θελά (φηαλ δειαδή ε ηαηξηθή πξάμε αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα ππνβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν), ζα 

πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ ππνβνιή πνπ ζαο αθνξά κε ρξήζε ηνπ    ζηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε ην TAB ζα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα ηα πεδία Αξηζκφο 

Τπνβνιήο θαη Αξηζκφο χκβαζεο ρσξίο λα απαηηεζεί πεξαηηέξσ ελέξγεηα. Παηψληαο ην θνπκπί 

«Εηζαγσγή» ζα πξνζηεζεί κηα θαηλνχξγηα ζεηξά ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ κφιηο εηζάγαηε. 

εκεηψζεηο: 

 Η ιίζηα αλαδήηεζεο ηνπ Κσδηθνχ Ιαηξηθήο Πξάμεο επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ηηο 

ηαηξηθέο πξάμεηο ησλ ππνβνιψλ εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «ε Καηαρψξεζε 

ηνηρείσλ» θαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ε ίδηα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο ηνπ Παξαπεκπηηθνχ.  

 Αλ έρεη εηζαρζεί κηα ηαηξηθή πξάμε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή, φιεο νη επφκελεο 

ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα εηζάγεηε ζην ζπγθεθξηκέλν παξαπεκπηηθφ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ππνβνιή (επνκέλσο αλ ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε ζχκβαζε, 

κπνξείηε λα ην πξάμεηε κφλν γηα ηνλ ίδην αξηζκφ ππνβνιήο). 

 Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ κηα λέα ηαηξηθή πξάμε 

πάλσ απφ κηα ήδε ππάξρνπζα, αλ επηιέμεηε ηελ ππάξρνπζα θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζεηε 

ην θνπκπί «Εηζαγσγή». 

 Εάλ έρεη εηζαρζεί κηα ηαηξηθή πξάμε ζηνλ πίλαθα θαη πξνζπαζήζεηε λα εηζάγεηε 

εκεξνκελία εθηέιεζεο πνπ λα αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν, ε εκεξνκελία 

εθηέιεζεο ζα επηζηξέςεη απηφκαηα ζηελ πξνεγνχκελε ηηκή πνπ δηέζεηε. 

Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ππάξρνπζεο ζεηξέο ζηνλ πίλαθα Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ, παηήζηε ην 

θνπκπί κε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ  δίπια απφ ηελ επηζπκεηή εγγξαθή ζηνλ πίλαθα. 

Απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ζα εκθαληζηνχλ ζηα πεδία Αλαιπηηθά ηνηρεία 

Παξαπεκπηηθνχ, απφ φπνπ θαη κπνξείηε πιένλ λα ηα κεηαβάιιεηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε 

ηηο αιιαγέο, παηήζηε ην θνπκπί «Μεηαβνιή» γηα λα ελεκεξσζεί κε απηέο ν ζρεηηθφο 

πίλαθαο. Αληίζηνηρα ε δηαγξαθή Αλαιπηηθψλ ηνηρείσλ Παξαπεκπηηθνχ επηηπγράλεηαη αλ 

παηήζεηε ηελ επηζπκεηή εγγξαθή ζηνλ πίλαθα θαη παηήζηε ζηελ ζπλέρεηα ην θνπκπί 

«Δηαγξαθή». Έλα πιαίζην δηαιφγνπ ζα ζαο δεηήζεη λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Καλέλα απφ ηα ηξνπνπνηεκέλα πεδία θαη θακία ζεηξά ηνπ πίλαθα δελ απνζεθεχεηαη ζην 

ζχζηεκα πξνηνχ παηεζεί ην θνπκπί «Απνζήθεπζε». Όηαλ ζπκβεί απηφ, ην ζχζηεκα ζα 

δηελεξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο εγθπξφηεηαο ησλ πεδίσλ θαη αλ δελ εληνπίζεη ιάζε 

ζα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία. Δηαθνξεηηθά ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηα απαξαίηεηα 

κελχκαηα ιάζνπο. Θα απνζεθεπηνχλ κφλν ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ πίλαθα. 

Σέινο, αλ επηζπκείηε λα εκθαλίζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα Ιαηξηθή Πξάμε πνπ 

έρεη ήδε εηζαρζεί ζηνλ πίλαθα, παηήζηε ηελ εγγξαθή πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη θαηφπηλ ην 

θνπκπί . 
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Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνύ 

Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή απνηειεί έλα αθφκα πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ παξαπεκπηηθνχ επηηξέπνληαο ηελ αληηγξαθή ελφο απφ ηα 

ππάξρνληα παξαπεκπηηθά ζην νπνίν ζα είζηε ζέζε βαζηζηείηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε 

ην δηθφ ζαο. Απηφ επηηπγράλεηαη αλαδεηψληαο ην παξαπεκπηηθφ βάζεη θξηηεξίσλ αλάκεζα απφ 

ηηο ππνβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ».  Η δηαδηθαζία έρεη σο 

εμήο: Παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν κε απηήλ ηελ νλνκαζία «Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνχ», αλνίγεη 

ην παξάζπξν απφ ην νπνίν επηιέγεηε αξρηθά ηελ επηζπκεηή Τπνβνιή.  

 

Εηθόλα 26: Επηινγή Υπνβνιήο γηα Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνύ 

Σν λέν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί ζαο επηηξέπεη λα αλαδεηήζεηε ην παξαπεκπηηθφ πξνο 

αληηγξαθή βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, Ηκεξνκελία 

Καηαρψξεζεο) θαηά ηξφπν αληίζηνηρν κε ηελ Εκθάληζε Παξαπεκπηηθψλ (βιέπε ζρεηηθφ 

θεθάιαην).  
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Εηθόλα 27: Αλαδήηεζε Παξαπεκπηηθνύ πξνο Αληηγξαθή από ζπγθεθξηκέλε Υπνβνιή 

Παηψληαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» ζα παξνπζηαζηεί ε ιίζηα παξαπεκπηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα. Αλ παηήζεηε ζηνλ Α/Α ηνπ επηζπκεηνχ παξαπεκπηηθνχ, ηα αλαιπηηθά ηνπ ζηνηρεία 

ζα αληηγξαθνχλ απηφκαηα ζηελ θφξκα ζπκπιήξσζεο. 
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Εηθόλα 28: Επηινγή Παξαπεκπηηθνύ πξνο Αληηγξαθή 

 

Σύληνκε Σπκπιήξσζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ 

Απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν «έμππλεο» εηζαγσγήο ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα θαη πξνυπνζέηεη λα έρεηε ζπκπιεξψζεη ην 

πεδίν «Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο». Παηψληαο ζηνλ ζχλδεζκν κε απηήλ ηελ νλνκαζία, ζα αλνίμεη 

παξάζπξν φπνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε Εχξεζε ηεο Ιαηξηθήο Πξάμεο πνπ επηζπκείηε λα 

εηζάγεηε. Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ηελ επηζπκεηή ηαηξηθή πξάμε αθνχ ζπκπιεξψζεηε έλα απφ 

ηα θξηηήξηα θαη θαηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί «Αλαδήηεζε».  

Σα θξηηήξηα αλαδήηεζεο είλαη ηα εμήο:  

 Ο Αξηζκόο Υπνβνιήο. Η επηινγή ππνβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ιίζηαο ηηκψλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ππνβνιψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε 

ηνηρείσλ» γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο. Η 

αλαδήηεζε ζα επηζηξέςεη φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππνβνιή. 

 Τν Φίιηξν Ολνκαζίαο Ιαηξηθήο Πξάμεο, φπνπ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ηκήκα ή 

νιφθιεξε ε νλνκαζία. 
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Εηθόλα 29: Απνηέιεζκα Αλαδήηεζεο Ιαηξηθήο Πξάμεο κε Φίιηξν θαη Μεηαθνξά ηεο ζηε Ζώλε Επηινγήο  

ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί κηα ιίζηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, απφ ηελ 

νπνία κπνξείηε λα ζχξεηε (κε «drag and drop» ην ζηαπξό ζηελ πξψηε ζηήιε 

νπνηαζδήπνηε εγγξαθήο) φζεο ηαηξηθέο πξάμεηο ζαο ελδηαθέξνπλ ζηε δψλε κε ηίηιν 

«Επηιεγκέλεο Ιαηξηθέο Πξάμεηο».  

Εληφο ηεο δψλεο φπνπ εθηειέζαηε ην «drag and drop» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηαγξάςεηε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθή πξάμε απφ ηελ πξνζσξηλή δψλε απηήλ παηψληαο ην θνπκπί 

«Δηαγξαθή» γηα λα αλαπξνζαξκφζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ Επηιεγκέλσλ Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ.  

Όηαλ θαηαιήμεηε ζην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, παηήζηε ην 

θνπκπί «Εηζαγσγή» θαη απηέο ζα πξνζηεζνχλ απηφκαηα ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηεο 

θεληξηθήο θφξκαο θαηαρψξεζεο. 
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3.7.2  Μεταβολή Παραπεμπτικού 

Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ην εληνπηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπεκπηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε απφ ην ζχλνιν ησλ ππνβνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε 

ηνηρείσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία Αξ. Παξαπεκπηηθνχ Τπνβνιήο 

(αχμσλ αξηζκφο παξαπεκπηηθνχ ζην πξψην θαη αξηζκφο ππνβνιήο ζην δεχηεξν) είηε κέζσ 

απεπζείαο πιεθηξνιφγεζεο είηε κέζσ απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο απφ ηε ιίζηα ηηκψλ  θαη 

θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλ ην παξαπεκπηηθφ εληνπηζηεί, ζα ζπκπιεξσζνχλ 

απηφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηφζν ηα πεδία ηεο θφξκαο φζν θαη ηνπ πίλαθα ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ.  

[εκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο εχξεζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ απφ ηελ ιίζηα ηηκψλ είλαη 

παλνκνηφηππνο κε ηελ αληηγξαθή παξαπεκπηηθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα]. 

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε / επεμεξγαζία ησλ πεδίσλ ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο κε ηε δεκηνπξγία 

λένπ παξαπεκπηηθνχ. Αθνχ ηξνπνπνηήζεηε φζα πεδία ζαο ελδηαθέξνπλ, παηήζηε ην θνπκπί 

«Απνζήθεπζε» ψζηε λα απνζεθεπηεί ην ηξνπνπνηεκέλν παξαπεκπηηθφ. 

 

Εηθόλα 30: Μεηαβνιή Παξαπεκπηηθνύ 
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3.7.3  Διαγραφή Παραπεμπτικού 

Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ην εληνπηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπεκπηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα 

δηαγξάςεηε απφ ην ζχλνιν ησλ ππνβνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε 

ηνηρείσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία Αξ. Παξαπεκπηηθνχ Τπνβνιήο 

(αχμσλ αξηζκφο παξαπεκπηηθνχ ζην πξψην θαη αξηζκφο ππνβνιήο ζην δεχηεξν) είηε κέζσ 

απεπζείαο πιεθηξνιφγεζεο είηε κέζσ απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο απφ ηε ιίζηα ηηκψλ θαη 

θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλ ην παξαπεκπηηθφ εληνπηζηεί, ζα ζπκπιεξσζνχλ 

απηφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηφζν ηα πεδία ηεο θφξκαο φζν θαη ηνπ πίλαθα ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ. 

 

Εηθόλα 31: Δηαγξαθή Παξαπεκπηηθνύ 

Εθφζνλ είζηε ζίγνπξνη φηη ην παξαπεκπηηθφ πνπ βιέπεηε ζηελ νζφλε ζαο είλαη απηφ πνπ 

επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε, παηήζηε ην θνπκπί «Δηαγξαθή» ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία. Έλα πιαίζην δηαιφγνπ ζα ζαο δεηήζεη λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

 

 



ειίδα  35 

Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ΔΑΠΤ Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο  

 

 

 

3.8 Φορολογικά Παραςτατικά 

Η νζφλε δηαρείξηζεο θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ θαηάζηαζε «ε 

Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» κηαο ππνβνιήο (παηψληαο ηελ Ελέξγεηα «Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά) 

θαη επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ: 

Εηζαγσγή: Επηηπγράλεηαη θαηαρσξψληαο δηαδνρηθά ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο, ηνλ Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Παξαζηαηηθνχ, ην Αηηνχκελν Πνζφ θαη παηψληαο θαηφπηλ ην θνπκπί 

«Εηζαγσγή». Σν θνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ ζα πξνζηεζεί απηφκαηα ζηνλ Πίλαθα. ε πεξίπησζε 

πνπ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα , επαλαιακβάλεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη (εκ: Σα λέα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά δε ζα απνζεθεπηνχλ ζην 

ζχζηεκα πξνηνχ παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). 

Μεηαβνιή: ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πίλαθαο πεξηέρεη ήδε θάπνηα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά, 

έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε νπνηνδήπνηε απφ απηά επηιέγνληάο ην θαη θαηφπηλ 

παηψληαο ην θνπκπί κε ην Μεγεζπληηθφ Φαθφ. Σα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ ζα 

εκθαληζηνχλ απηφκαηα ζηα αληίζηνηρα πεδία, απ’ φπνπ θαη κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε. Μφιηο 

νινθιεξψζεηε ηελ επεμεξγαζία, παηήζηε ην θνπκπί «Μεηαβνιή» ψζηε λα ελεκεξσζεί ν 

Πίλαθαο κε ηηο αιιαγέο. (εκ: Κακία κεηαβνιή δε ζα απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα πξνηνχ 

παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). 

Αθύξσζε: Καζαξίδεη ηα πεδία Ηκ/λία Έθδνζεο, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Παξαζηαηηθνχ θαη 

Αηηνχκελν Πνζφ  είηε βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε Εηζαγσγήο είηε ζε θαηάζηαζε Μεηαβνιήο. 

Δηαγξαθή: ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πίλαθαο πεξηέρεη ήδε θάπνηα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά, 

έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεηε νπνηνδήπνηε απφ απηά επηιέγνληάο ην θαη θαηφπηλ 

παηψληαο ην θνπκπί «Δηαγξαθή». (εκ: Κακία δηαγξαθή δε ζα απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα 

πξνηνχ παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). 

 

Εηθόλα 32: Οζόλε Δηαρείξηζεο Φνξνινγηθώλ Παξαζηαηηθώλ 
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3.9 Εμφάνιςη Φορολογικών Παραςτατικών 

Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εκθαλίδεη απιψο ηελ ιίζηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ Φνξνινγηθψλ 

Παξαζηαηηθψλ γηα ηελ κηα ππνβνιή θαη είλαη δηαζέζηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππνβνιή ζα 

βξεζεί ηελ θαηάζηαζε «Οινθιήξσζε Καηαρψξεζεο» θαη έπεηηα. 

 

Εηθόλα 33: Οζόλε Εκθάληζεο Φνξνινγηθώλ Παξαζηαηηθώλ 
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3.10 Εμφάνιςη Παραπεμπτικών  

ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο κηαο ππνβνιήο αλ έρεη θαηαρσξεζεί παξαπεκπηηθφ ζα εκθαλίδεηαη ν 

ζχλδεζκνο «Εκθάληζε Παξαπεκπηηθψλ. Παηψληαο επάλσ ηνπ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηήζεηε θαη λα πξνβάιεηε φια ηα Παξαπεκπηηθά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί (ή έρνπλ αλέβεη 

κέζσ αξρείνπ) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. 

Η νζφλε αλαδήηεζεο πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πεξίνδν ηεο Τπνβνιήο πνπ επηιέρζεθε απφ 

ηελ αξρηθή ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ, θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεηε ηα Παξαπεκπηηθά πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. 

Επηινγή Κξηηεξίνπ: Καηαξράο δηαιέγεηε έλα απφ ηα ηέζζεξα δηαζέζηκα θξηηήξηα 

(Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο Απφ – Έσο). Απηφκαηα ζα 

ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. ηε ζπλέρεηα παηάηε ην 

θνπκπί «Αλαδήηεζε» θαη κεηαθέξεζηε ζηελ επφκελε νζφλε πνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα ησλ 

Παξαπεκπηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα. Ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα κελ επηιέμεηε 

θάπνην θξηηήξην θαη λα παηήζεηε απεπζείαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε». 

 

Εηθόλα 34: Παξάδεηγκα Κξηηεξίσλ Εκθάληζεο Παξαπεκπηηθώλ κηαο Υπνβνιήο 

Η νζφλε εκθάληζεο επηιεγκέλσλ παξαπεκπηηθψλ εκθαλίδεη εθ λένπ ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ηα 

ζηνηρεία Τπνβνιήο, αιιά απηή ηε θνξά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαγξαθή ηνπ θξηηεξίνπ πνπ 

επηιέρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα.  

Η ιίζηα ησλ επξεζέλησλ παξαπεκπηηθψλ πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ν Αξ. Παξαπεκπηηθνχ ή 

Ιαηξηθήο Επίζθεςεο, ν ΑΜΑ, ν ΑΜΚΑ, ην νλνκαηεπψλπκν, ε Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο, ε 

Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ην Αηηνχκελν Πνζφ θιπ, ελψ ε πινήγεζε ζηηο εγγξαθέο ηεο ιίζηαο 

επηηπγράλεηαη παηψληαο ηα θνπκπηά «Πξνεγνύκελν» / «Επόκελν». 
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Εηθόλα 35: Παξάδεηγκα Λίζηαο Επξεζέλησλ Παξαπεκπηηθώλ κηαο Υπνβνιήο 

Αλ επηζπκείηε λα δείηε ηα πιήξε ζηνηρεία ελφο Παξαπεκπηηθνχ, αξθεί λα θάλεηε θιηθ επάλσ 

ζηνλ Α/Α θαη απηά ζα εκθαληζηνχλ ιεπηνκεξψο ζε έλα λέν παξάζπξν. 

 

Εηθόλα 36: Αλαιπηηθά Σηνηρεία ελόο επηιεγκέλνπ Παξαπεκπηηθνύ 

Αλ επηζπκείηε λα εκθαλίζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα Ιαηξηθή Πξάμε ηνπ 

Παξαπεκπηηθνχ, παηήζηε ηελ εγγξαθή πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη θαηφπηλ ην θνπκπί . 
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3.11 Αποτελέςματα Ελέγχου Υποβολήσ 

Αλ θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο πξνθχςνπλ ιάζε ή πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα, απηά ζα 

εκθαληζηνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηελ παξνχζα νζφλε, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κε ην πάηεκα 

ηεο Ελέξγεηαο «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο». πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη πίλαθαο 

φπνπ αλαγξάθνληαη ηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ, πφζεο θνξέο απαηψληαη ζηα 

παξαπεκπηηθά (Πιήζνο Παξαπεκπηηθψλ), θαζψο θαη ε Καηεγνξία ιάζνπο (Απαγνξεπηηθφ / 

Λάζνο πζηήκαηνο, Πξνεηδνπνίεζε). 

 

Εηθόλα 37: Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο – Λίζηα Λαζώλ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήζνο παξαπεκπηηθψλ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή Λίζηα κε ηα Παξαπεκπηηθά 

ζηα νπνία αληηζηνηρεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο Σχπνο Λάζνπο. Σα Παξαπεκπηηθά πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ ιίζηα πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ν Αξ. Παξαπεκπηηθνχ, ν ΑΜΚΑ, ν ΑΜΑ, ε Ηκεξνκελία 

Καηαρψξεζεο, ην Ολνκαηεπψλπκν Αζθαιηζκέλνπ, ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ην Αηηνχκελν 

Πνζφ θιπ, ελψ ε πινήγεζε ζηηο εγγξαθέο ηνπ επηηπγράλεηαη παηψληαο ηα θνπκπηά 

Πξνεγνύκελν / Επόκελν. 

 

Εηθόλα 38: Λίζηα Παξαπεκπηηθώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιάζνο 
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Αλ επηζπκείηε λα δείηε ηα πιήξε ζηνηρεία ελφο Παξαπεκπηηθνχ, αξθεί λα θάλεηε θιηθ επάλσ 

ζηνλ Α/Α ηνπ θαη απηά ζα εκθαληζηνχλ ιεπηνκεξψο ζε έλα λέν παξάζπξν. Επηπξφζζεηα, 

παηψληαο ην θνπκπί «Λάζε» έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα δείηε ηελ αλαιπηηθή ιίζηα ιαζψλ ή 

πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Παξαπεκπηηθφ. 

 

Εηθόλα 39: Σηνηρεία ελόο Παξαπεκπηηθνύ πνπ επηιέρζεθε από ηε Λίζηα Παξαπεκπηηθώλ 
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3.12 Υποβολή 

Αλ θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο δελ εληνπηζηνχλ ιάζε ή πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα  ζηα 

Παξαπεκπηηθά, ζηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά θιπ, ηφηε επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Τπνβνιή 

εκθαλίδνληαη νη επηινγέο «Τπνβνιή & Έθδνζε Απνδεηθηηθνχ» θαη «Κιείζηκν».  

 

 

Εηθόλα 40: Επηινγέο & Κξηηήξηα Ελέξγεηαο Υπνβνιήο 

 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη Τπνβνιή & Έθδνζε Απνδεηθηηθνχ, εθηππψλεη ην απνδεηθηηθφ, ην νπνίν 

πξνζθνκίδεη ζην Τπνθαηάζηεκα καδί κε ηα πξσηφηππα παξαπεκπηηθά θαη ην/α θνξνινγηθφ 

παξαζηαηηθφ/ά. 

 

Εηθόλα 41:Απνδεηθηηθό Υπνβνιήο 
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ηνπο 2 πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ επφκελε ζειίδα αλαγξάθνληαη ηα δηάθνξα είδε 

απαγνξεπηηθψλ ή πξνεηδνπνηεηηθψλ ιαζψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κηα ππνβνιή: 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ 

Ο ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΓΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ. 

Ο ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΙΑΣΡΟΤ 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΣΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΗ > ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΗ + ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΗ < ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΗ 

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ 

ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΟΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ 

ΔΕ ΤΜΦΩΝΕΙ 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

Ο ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΗ ΤΝΣΑΓΗ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΟ ΟΡΙΟ ΣΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΜΗ ΕΠΙΣΡΕΠΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΤΜΦΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΤ 

ΠΟΟΤ 
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4. Ενημέρωςη Στοιχείων 

Μέζσ ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ κελνχ, ν δηαρεηξηζηήο (Ιαηξφο ή Δηαγλσζηηθφ Κέληξν) έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηα ζηνηρεία ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο, φπσο επίζεο ην 

εκείν Τπνβνιήο (ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη:  

4.1 Τραπεζικού Λογαριαςμού 

Ο δηαρεηξηζηήο αξθεί λα εηζάγεη ηνλ Κσδηθφ IBAN θαη ηνλ Κιεηδάξηζκν πνπ δηαζέηεη (γηα 

επηβεβαίσζε) θαη θαηφπηλ λα παηήζεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε.  

εκεηψλεηαη φηη γηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ν 

δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ηνπ 

απφ ηελ Εθαξκνγή Πηζηνπνίεζεο. 

 

Εηθόλα 42: Οζόλε Ελεκέξσζεο Σηνηρείσλ Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

 

4.2 Σημείο Υποβολήσ 

ε απηήλ ηελ νζφλε ν δηαρεηξηζηήο δειψλεη ην εκείν Τπνβνιήο (ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη 

είηε απεπζείαο είηε θάλνληαο ρξήζε ηεο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο κέζα απφ ιίζηα ηηκψλ, απφ 

ηελ νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ην ζεκείν ΤΠΑΔ βάζεη ηεο νλνκαζίαο ηνπ. 
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Εηθόλα 43: Ελεκέξσζε Σηνηρείσλ Σεκείνπ Υπνβνιήο 
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5. Διαχείριςη Χρηςτών 

5.1 Δημιουργία Χρήςτη 

 

Εηθόλα 44: Δεκηνπξγία Φξήζηε 

Οη ρξήζηεο πνπ απνηεινχλ ηνπο Δηαρεηξηζηέο κηαο εγθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. 

Επηιέγνληαο επνκέλσο απφ ην αξηζηεξφ κελνχ «Δεκηνπξγία Υξήζηε» είζηε ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεηε ειεθηξνληθά έλαλ λέν ρξήζηε γηα ηελ ηξέρνπζα εγθαηάζηαζε, δειψλνληαο 

ηνλ θσδηθφ (Username) θαη ην ζπλζεκαηηθφ (Password) πνπ επηζπκείηε λα έρεη, καδί κε 

νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

πκπιεξψζηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*). 

Κσδηθόο Φξήζηε (username): Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-12 ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ή 

λνχκεξα.  

Σπλζεκαηηθό (password): Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-15 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θαη 

λνχκεξα. Όζν κεγαιχηεξν ζπλδπαζκφ αιθαξηζκεηηθψλ θαη εηδηθψλ ραξαθηήξσλ πεξηέρεη ην 

ζπλζεκαηηθφ, ηφζν ηζρπξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν ζα είλαη. πκπιεξψζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην 

πεδίν Επηβεβαίσζε πλζεκαηηθνχ. 

ην πεδίν Κιεηδάξηζκνο Δηαρεηξηζηή εηζάγεηε ηνλ Κιεηδάξηζκν πνπ παξαιάβαηε απφ ην 

ππνθαηάζηεκα. 

ην πεδίν Ηκέξεο Αλαλέσζεο επηιέγεηε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ έπεηηα απφ ηηο νπνίεο ζα δεηείηαη 

απφ ηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ. 

Σηνηρεία Φξήζηε: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζε ειεχζεξε κνξθή θεηκέλνπ. 
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Δεκηνπξγία: Παηψληαο «Δεκηνπξγία», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνχλ 

σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο, ζα εκθαληζηεί 

θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. ε πεξίπησζε 

επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ, ε δεκηνπξγία ρξήζηε ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο. 

Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα 

πεδία ηεο θφξκαο δεκηνπξγίαο ρξήζηε. 
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5.2 Πληροφορίεσ Χρηςτών 

Με ηελ επηινγή «Πιεξνθνξίεο Υξεζηψλ» έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεηε ηα ζηνηρεία ησλ 

εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ πνπ έρεη εηζάγεη ν Δηαρεηξηζηήο ζηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε κέζσ ηεο 

επηινγήο «Δεκηνπξγία Υξεζηψλ». Σα ζηνηρεία ρξήζηε πνπ εκθαλίδεη είλαη ν Κσδηθφο Υξήζηε, 

ηα ηνηρεία Υξήζηε θαη ε Ηκεξνκελία Δεκηνπξγίαο ηνπ. 

 

Εηθόλα 45: Πιεξνθνξίεο Φξεζηώλ 

πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο νζφλε απηήο αλαδεηείηαη έλαο ρξήζηεο πνπ αλήθεη ζηελ παξνχζα 

εγθαηάζηαζε θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηηδφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ε εκεξνκελία 

δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Η εχξεζε ηνπ ρξήζηε εθηειείηαη είηε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν θαη επηινγή Αλαδήηεζε, είηε κε ηελ επηινγή ηνπ θσδηθνχ απφ ηε ιίζηα ηνπ 

αλαδπφκελνπ παξάζπξνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ . 
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5.3 Ακύρωςη Χρηςτών 

Η αθχξσζε ελφο ππάξρνληνο ρξήζηε πνπ αλήθεη ζηελ ηξέρνπζα εγθαηάζηαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ κελνχ «Αθχξσζε Υξήζηε». Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δεισζεί ν δηθφο ζαο θσδηθφο ρξήζηε (Username – Κσδηθφο 

Δηαρεηξηζηή), ν θσδηθφ ηνπ ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί καδί κε ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ 

δεχηεξνπ. 

 

Εηθόλα 46: Αθύξσζε Φξεζηώλ 

Αθύξσζε Φξήζηε: Παηψληαο «Αθχξσζε Υξήζηε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία 

ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο 

ζηνηρείσλ, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. 

ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο, ε αθχξσζε ρξήζηε ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο. 

Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα 

πεδία ηεο θφξκαο αθχξσζεο ρξήζηε. 
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5.4 Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Ωο δηαρεηξηζηήο είζηε ζε ζέζε λα κεηαβάιεηε ηα ηνηρεία Επηθνηλσλίαο πνπ είραηε δειψζεη 

θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. πγθεθξηκέλα: 

 Σν Email. 

 Σα πεδία Αξ. ηειεθώλνπ, Αξ. θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη Fax δέρνληαη 10-ςήθηνπο 

αξηζκνχο (ρσξίο θελά θαη παχιεο). 

 

Εηθόλα 47: Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο Δηαρεηξηζηή 

 

Απνζήθεπζε: Παηψληαο «Απνζήθεπζε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα 

ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο, ζα 

εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. ε πεξίπησζε 

επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο ζα νινθιεξσζεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο. 

Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα 

πεδία ηεο θφξκαο ζηνηρείσλ ρξήζηε. 
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5.5 Αλλαγή Συνθηματικού 

Είηε σο δηαρεηξηζηήο είηε σο απιφο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είζηε ζε ζέζε λα κεηαβάιεηε ην 

ζπλζεκαηηθφ ην νπνίν νξίζαηε θαηά ηελ δηάξθεηα εγγξαθή ζαο. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ην 

ζπλζεκαηηθφ (ζαο, ζα πξέπεη λα νξίζεηε ζηελ νζφλε απηή έλα θαηλνχξγην ζπκπιεξψλνληαο 

φια ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*). 

 Παιηό Σπλζεκαηηθό: Σν ηξέρνλ ζπλζεκαηηθφ ζαο ην νπνίν επηζπκείηε λα αιιάμεηε. 

 Νέν Σπλζεκαηηθό (password): Σν λέν ζαο ζπλζεκαηηθφ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

8-15 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θαη λνχκεξα. πκπιεξψζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην 

πεδίν Επηβεβαίσζε πλζεκαηηθνχ. 

 

Εηθόλα 48: Αιιαγή Σπλζεκαηηθνύ 

Απνζήθεπζε: Παηψληαο «Απνζήθεπζε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα 

ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Εάλ φια ηα πεδία είλαη έγθπξα ν λένο θσδηθφο ζαο 

ζα ηεζεί άκεζα θαη ζα κπνξείηε πιένλ λα ζπλδέεζηε κε απηφλ. 

Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα 

πεδία ηεο θφξκαο αιιαγήο ζπλζεκαηηθνχ. 
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5.6 Αποςύνδεςη 

Γηα λα απνζπλδεζείηε κε αζθάιεηα επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν Απνζχλδεζε. 

 


