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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος της 

ΕΚΑΠΥ σχετικά με την καταχώρηση των παραγγελιών Φαρμάκων των 

Νοσοκομείων (δήλωση στοιχείων, δήλωση χρηστών εταιρειών)». 

 

Σε συνέχεια της εφαρμογής του Νόμου 5015/2023, άρθρου 15, από την 1η Απριλίου 

2023, παρακαλούμε πολύ όπως μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023 να ολοκληρωθούν οι 

κάτωθι διαδικασίες δήλωσης χρηστών στην ειδική εφαρμογή Διαχείρισης 

Φαρμάκων, στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΚΑΠΥ (https://apps.ekapy.gov.gr/).  

 

1. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ekapy.net 

 

Οι διαχειριστές των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) όπως έχουν δηλωθεί με 

παλαιότερη αίτηση τους, θα πρέπει να προβούν στην ενεργοποίηση του 

παραγωγικού συστήματος (ekapy.net), με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη λάβει 

(συνημμένο 1 - Οδηγίες Χρήσης Διαχειριστή Κατασκευαστή) με προηγούμενη 
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ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη γίνει η ενεργοποίηση 

θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο τμήμα υποστήριξης EKAPY.Net 

(ekapynet@ekapy.gov.gr) ώστε να λάβουν σχετικές οδηγίες.  

 

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, ο διαχειριστής 

καλείται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες: 

 

1. Ενημέρωση προφίλ (αφορά στα γενικά στοιχεία επικοινωνίας του ΚΑΚ) 

2. Καταχώρηση τοπικών αντιπροσώπων/δικαιοδόχων 

 

σύμφωνα με τις οδηγίες.  

 

 

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 

Οι διαχειριστές των ΚΑΚ θα πρέπει καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα 

αιτήσεις ενεργοποίησης τοπικών αντιπροσώπων διανομής των προϊόντων τους, προς 

έγκριση από την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη λάβει (συνημμένο 1 

– Οδηγίες Χρήσης Διαχειριστή Κατασκευαστή). 

 

 

3.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 

Η ΕΚΑΠΥ εγκρίνει τις αιτήσεις ενεργοποίησης τοπικών αντιπροσώπων των ΚΑΚ. 

Κατά την έγκριση κάθε τοπικού αντιπροσώπου από την ΕΚΑΠΥ, ο υπεύθυνος που έχει 

οριστεί στη σχετική αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για καθορισμό των 

εσωτερικών του χρηστών καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της 

πλατφόρμας. Η εταιρεία (ΚΑΚ) δύναται να ενημερώνεται για την κατάσταση έγκρισης 

κάθε αίτησης μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 

Ο αρμόδιος διαχειριστής του τοπικού αντιπροσώπου, θα πρέπει να δηλώσει χρήστες 

για τους παρακάτω ρόλους χρηστών: 

 

• Διαχειριστής  

• Οικονομική Διεύθυνση  

• Υπεύθυνος Προϊόντων-Παραγγελιών 

• Υπεύθυνος 3PL 

• Διαχειριστής συμφωνιών 

 

με τα πλήρη στοιχεία τους όπως αυτά ζητούνται στην εφαρμογή.  
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Οι χρήστες έχουν διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες όπως περιγράφεται στις σχετικές 

οδηγίες που επισυνάπτονται (συνημμένο 2 - Οδηγίες Χρήσης Διαχειριστή 

Προμηθευτή).  

 

4.1. «Διαχειριστής»  

Για κάθε τοπικό αντιπρόσωπο ορίζεται ένας Διαχειριστής, με πρόσβαση στα 

απαραίτητα πεδία, εκτός των θεμάτων της εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από 

τις εκπτώσεις στα πλαίσια των συμφωνιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Ο εν 

λόγω χρήστης έχει την ευθύνη της διαχείρισης των χρηστών του τοπικού 

αντιπροσώπου όπως αναλύονται κάτωθι και γενικά είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας 

μεταξύ της ΕΚΑΠΥ και της εταιρείας.  

 

4.2. «Οικονομική Διαχείριση Προμηθευτών»  

Για κάθε τοπικό αντιπρόσωπο θα χρειαστεί να γίνει δήλωση χρηστών για το ρόλο 

«Οικονομική Διαχείριση» με τα πλήρη στοιχεία του όπως αυτά ζητούνται στην 

εφαρμογή.  

Ο εν λόγω χρήστης έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και μπορεί να 

ολοκληρώνει μια υποβολή για κάθε μήνα αναφοράς, να αναρτά τα Δελτία 

Αποστολής, τα Τιμολόγια, τα Πιστωτικά Τιμολόγια του ClawBack ή/και των 

επιστροφών για τις σχετικές υποβολές, να διαχειρίζεται οποιοδήποτε οικονομικό 

θέμα για τις παραγγελίες μέσω του συστήματος της ΕΚΑΠΥ. Γενικότερα έχει 

πρόσβαση σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα σχετικά με τις υποβολές και τις 

εκκρεμότητες τους, για το σύνολο των παραγγελιών ανά Νοσοκομείο.  

 

4.3. «Υπεύθυνος Προϊόντων/Παραγγελιών» 

Για κάθε τοπικό αντιπρόσωπο θα χρειαστεί να γίνει δήλωση χρηστών για το ρόλο 

«Υπεύθυνος Προϊόντων/ Παραγγελίας» με τα πλήρη στοιχεία τους όπως αυτά 

ζητούνται στην εφαρμογή.  

Ο εν λόγω χρήστης έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και  μπορεί να 

λαμβάνει αιτήματα παραγγελιών και να επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα των ειδών 

κάθε παραγγελίας, να λαμβάνει τα Δελτία Παραγγελίας και να ενημερώνει για την 

προετοιμασία τους, να βλέπει την εξέλιξη τους, καθώς και να ενημερώνει για την 

παραλαβή από το Νοσοκομείο (με το Δελτίο Αποστολής) και γενικά έχει πρόσβαση 

σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα, για το σύνολο των παραγγελιών ανά Νοσοκομείο.  

 

4.4. «Υπεύθυνος Διακίνησης / 3PL» 

Για κάθε τοπικό αντιπρόσωπο δύναται να γίνει δήλωση χρηστών για το ρόλο 

«Υπεύθυνος Διακίνησης / 3PL» με τα πλήρη στοιχεία του όπως αυτά ζητούνται στην 

εφαρμογή, εφόσον επιθυμούν να παρέχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σε υπεύθυνο 

διακίνησης ως διακριτό ρόλο, είτε είναι σε εσωτερική μονάδα της εταιρείας είτε είναι 

σε τρίτο μέρος (3PL).  
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Ο εν λόγω χρήστης έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και  μπορεί να 

παραλαμβάνει τα Δελτία Παραγγελίας, να προετοιμάζει την παραγγελία, να τη 

διεκπεραιώνει, να εκδίδεί και να διακινεί τα Δελτία Αποστολής με τη παραγγελία, να 

αναρτά τα Δελτία Αποστολής στην εφαρμογή. 

 

4.5. «Διαχειριστής συμφωνιών»  

Για τις εταιρείες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης, θα απαιτηθεί να γίνει δήλωση χρήστη «Διαχειριστής 

συμφωνιών» με τα πλήρη στοιχεία του όπως αυτά ζητούνται στην εφαρμογή.  

Για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρόλου από την ΕΚΑΠΥ, η εταιρεία και ο 

χρήστης θα κληθούν να υπογράψουν το συνημμένο έγγραφο (συνημμένο 3 – Δήλωση 

Εμπιστευτικότητας-Διαχειριστή Συμφωνιών) και να το αναρτήσουν στην εφαρμογή.  

Ο εν λόγω χρήστης έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και θα λαμβάνει 

ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του μηνιαίου πιστωτικού τιμολογίου για την 

εφαρμογή των εκπτώσεων, και να το αναρτά στην εφαρμογή. Θα μπορεί μέσω 

χρήσης κωδικών μιας χρήσης (OTP) να βλέπει την αναλυτική καρτέλα υπολογισμού 

της έκπτωσης και να διαχειριστεί την συγκεκριμένη διαδικασία με τον αντίστοιχο 

διαβαθμισμένο χρήστη της ΕΚΑΠΥ.    

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για κάθε ανωτέρω ρόλο, ο αριθμός των χρηστών καθορίζεται από τον τοπικό 

αντιπρόσωπο. Οι ρόλοι αφορούν την γενικότερη εφαρμογή του συστήματος και 

δύναται να τροποποιηθούν ή να αναδιαμορφωθούν με νεότερη εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ. 

Σε περίπτωση αλλαγής φυσικών προσώπων (χρηστών) η διαχείριση γίνεται μέσα από 

την εφαρμογή από τον «Διαχειριστή». 

 

Ειδικά για τον ρόλο «Διαχειριστής συμφωνιών», σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει 

να δηλωθεί άμεσα στην ΕΚΑΠΥ μέσω της εφαρμογής και να ακολουθηθεί εκ νέου η 

υπογραφή και η ανάρτηση του εντύπου εμπιστευτικότητας.  

 

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της παρούσας, με σκοπό την άρτια 

υλοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την νέα διαδικασία της προμήθειας 

φαρμάκου με βάση το άρθρο 15 του Ν.5015/23.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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Συνημμένα: 

1. Οδηγίες διαχειριστή κατασκευαστή  

2. Οδηγίες διαχειριστή προμηθευτή 

3. Δήλωση Εμπιστευτικότητας-Διαχειριστή Συμφωνιών 

 
Eσωτερική Διανομή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:  
1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο Αντιπροέδρου 
3. Διεύθυνση Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών 
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Εισαγωγή 

Από 01/02/2023, σύμφωνα με σχετική διάταξη, αλλάζει ο τρόπος παραγγελίας και 

αποζημίωσης (πληρωμής) των φαρμάκων για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ 

Παπαγεωργίου (στο εξής Νοσοκομεία).  

Οι παραγγελίες των Νοσοκομείων θα τίθενται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΕΚΑΠΥ, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι Φαρμακευτικές 

εταιρείες, το κάθε μέρος με διακριτούς χρήστες για κάθε διαδικασία.  

Στο παρόν παρέχονται οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ για τους 

διαχειριστές των κατασκευαστών. 

Σημείωση. Στο παρόν περιγράφονται λειτουργίες και δυνατότητες που ενδέχεται να είναι 

διαθέσιμες μόνο αν ο χρήστης έχει την κατάλληλη διαβάθμιση. 

 

  

ΑΔΑ: 9ΧΕΦ46ΜΨΙΦ-ΕΩ7



σελ. 9 
 

Εγγραφή στην εφαρμογή 

1.1. Εισαγωγή email εγγραφής 

Η εγγραφή πραγματοποιείται με την καταχώρηση του email σας στην οθόνη που εμφανίζεται 

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο  

https://apps.ekapy.gov.gr/adminregister 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, καταχωρούμε το email και επιλέγουμε το πλήκτρο με τον 

μεγεθυντικό φακό. 

Εφόσον το email σας είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα, εμφανίζεται σχετικό πλαίσιο που 

ενημερώνει για την επιτυχή αναζήτηση. 
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Κατόπιν, οδηγείστε σε ειδική φόρμα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων προσωπικών 

στοιχείων για τη δημιουργία του χρήστη στην πλατφόρμα. 

 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγουμε «Δημιουργία Χρήστη» και ειδική σημείωση 

μας ενημερώνει ότι έχει αποσταλεί email επιβεβαίωσης στο email μας. 

 

Στο email που θα λάβουμε, επιλέγουμε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» και οδηγούμαστε 

πλέον στην οθόνη εισόδου στην πλατφόρμα. 
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Είσοδος στην εφαρμογή 

2.1. Εισαγωγή στοιχείων πρόσβασης 

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων εισόδου 

που ορίσατε κατά την εγγραφή.  

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, καταχωρούμε τα στοιχεία εισόδου και επιλέγουμε «Είσοδος». 

Μετά την επιτυχή είσοδο στην πλατφόρμα, οδηγούμαστε στην αρχική οθόνη του συστήματος 

η οποία περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιλογές που αφορούν στην εταιρεία μας. 

 

2.2. Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Στην περίπτωση που έχουμε ξεχάσει τον κωδικό εισόδου, επιλέγουμε «Ξέχασα τον κωδικό 

μου». Στο πλαίσιο που εμφανίζεται πρέπει να καταχωρήσουμε το όνομα χρήστη που 

χρησιμοποιούμε καθώς και το λογαριασμό email που έχουμε δηλώσει στο σύστημα.  

Κατόπιν επιλέγουμε επαναφορά κωδικού και αν τα στοιχεία επαληθευτούν θα λάβουμε ένα 

μήνυμα με οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. 
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Αρχικοποίηση συστήματος 

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, ο διαχειριστής καλείται να 

εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες: 

1. Ενημέρωση προφίλ (αφορά στα γενικά στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή) 

2. Καταχώρηση τοπικών αντιπροσώπων/δικαιοδόχων 

Στις παρακάτω ενότητες, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εκτελεστούν οι 

παραπάνω εργασίες. 

Σημείωση. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ένας κατασκευαστής διαθέτει ο ίδιος 

τα προϊόντα του στα νοσοκομεία, θα πρέπει να δημιουργήσει σχετική εγγραφή με τα 

στοιχεία του ώστε να είναι σε θέση να υποδεθχεί παραγγελίες μέσω του συστήματος. 
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Παραγγελίες  

5.1. Διαχείριση Τοπικών Αντιπροσώπων/Δικαιοδόχων 

Εισαγωγή - Κεντρική οθόνη 
Στην επιλογή «Διαχείριση τοπικών αντιπροσώπων» έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε 

τους χρήστες του τοπικού αντιπροσώπου/δικαιοδόχους της εταιρείας μας, οι οποίοι θα 

μπορούν να υποδέχονται παραγγελίες από την πλατφόρμα. 

 

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης : 

• Ονομασία 

• Κατηγορία 

• Κατάσταση 

Και επιλέγοντας «Αναζήτηση» περιορίζουμε τη λίστα των αποτελεσμάτων στις επιθυμητές 

εγγραφές. 

Οι πιθανές καταστάσεις μιας εγγραφής είναι οι εξής: 

Κατάσταση Περιγραφή κατάστασης 

Προσωρινή Αποθήκευση Η εγγραφή βρίσκεται σε καταχώρηση στοιχείων  

Οριστική Καταχώρηση Η εγγραφή έχει καταχωρηθεί οριστικά στο σύστημα 
και έχει προωθηθεί στην ΕΚΑΠΥ προς έγκριση  

Ενεργός Ο τοπικός αντιπρόσωπος/δικαιοδόχος έχει εγκριθεί 
από την ΕΚΑΠΥ και μπορεί να δεχθεί παραγγελίες από 
την πλατφόρμα  

Ανενεργός Ο τοπικός αντιπρόσωπος/δικαιοδόχος είναι ανενεργός 
και ΔΕΝ μπορεί να δεχθεί παραγγελίες από την 
πλατφόρμα 

 

Στα δεξιά κάθε εγγραφής υπάρχουν οι εξής επιλογές διαχείρισης: 

 
Επεξεργασία βασικών στοιχείων εγγραφής 
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Καθορισμός ειδών που δύναται να διακινήσει ο 
τοπικός αντιπρόσωπος/δικαιοδόχος (εφόσον 
είναι εφικτό) 

 
Προβολή αναλυτικών στοιχείων εγγραφής και 
προσθήκη εγγράφων 

 

Δημιουργία Τοπικού Αντιπροσώπου 
Επιλέγοντας «Δημιουργία Τοπικού Αντιπροσώπου» εμφανίζεται ειδικό πλαίσιο στο οποίο 

καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώριση νέου τοπικού αντιπροσώπου. 

 

Κατόπιν επιλέγουμε «Καταχώριση» και το σύστημα μας οδηγεί στην αναλυτική προβολή της 

εγγραφής όπου μπορούμε να δούμε όλα τα στοιχεία αλλά και να επεξεργαστούμε τα 

έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής προς την ΕΚΑΠΥ.  
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Οι διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης είναι οι εξής: 

Προσθήκη εγγράφου Αν επιθυμούμε να επισυνάψουμε έγγραφα στην 
εγγραφή 

Προσωρινή καταχώρηση  Αν επιθυμούμε την προσωρινή καταχώρηση της 
εγγραφής ώστε να την επεξεργαστούμε 
αργότερα 

Οριστική καταχώρηση  Αν επιθυμούμε να οριστικοποιήσουμε την 
εγγραφή και να την προωθήσουμε στην ΕΚΑΠΥ 
προς έγκριση  
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Προσθήκη εγγράφου 
Με την επιλογή «Προσθήκη Εγγράφου», έχουμε τη δυνατότητα να επισυνάψουμε αρχεία 

στην εγγραφή. 

 

Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, καταχωρούμε μια σύντομη περιγραφή του εγγράφου 

και με το πλήκτρο «Επιλογή» επιλέγουμε το αρχείο από τον υπολογιστή μας προς 

μεταφόρτωση. 

 

 

Σημείωση. Η ΕΚΑΠΥ θα ενημερώσει τους κατασκευαστές με σχετική επιστολή για τα 

απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση δημιουργίας νέου 

διανομέα/δικαιοδόχου κατά περίπτωση.  
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Καθορισμός Ειδών Διανομής 
Με την επιλογή «Προσθήκη Ειδών», έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα είδη για τα 

οποία θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί παραγγελίες ο τοπικός 

αντιπρόσωπος/δικαιοδόχος. 

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται παρουσιάζονται όλα τα είδη του κατασκευαστή που είναι 

καταχωρημένα στην πλατφόρμα. 

 

Επιλέγουμε τα είδη στα οποία δίνουμε τη δυνατότητα στον τοπικό αντιπρόσωπο/δικαιοδόχο 

να υποδέχεται παραγγελίες μέσω του συστήματος, και επιλέγουμε το πλήκτρο 

«Καταχώριση». 

 

Σημείωση. Μετά την οριστική καταχώρηση δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε 

τα είδη ανά τοπικό αντιπρόσωπο/δικαιοδόχο. Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση 

της εγκεκριμένης λίστας, αυτή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΚΑΠΥ. 
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Οριστική Καταχώριση 
Έχοντας ολοκληρώσει τον καθορισμό ειδών διανομής και την επισύναψη των απαραίτητων 

εγγράφων, επιλέγουμε «Οριστική Καταχώριση». 

 

Μετά την οριστική καταχώρηση της εγγραφής, αυτή προωθείται στην ΕΚΑΠΥ προς έγκριση 

και ενεργοποίηση του τοπικού αντιπροσώπου/δικαιοδόχου ώστε να είναι σε θέση να 

υποδεχθεί παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας. 

Σημείωση. Κατά την έγκριση της εγγραφής από την ΕΚΑΠΥ, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί 

στην εγγραφή λαμβάνει σχετικό email για καθορισμό των εσωτερικών του χρηστών καθώς 

και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Η κατασκευάστρια εταιρεία δύναται 

να ενημερώνεται για την κατάσταση έγκρισης κάθε εγγραφής μέσω την ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 
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Παράμετροι  

6.1. Προβολή ειδών 

Με την επιλογή «Προβολή ειδών» έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να αναζητήσουμε τα 

είδη που είναι διαθέσιμα προς παραγγελία στην πλατφόρμα.  

 

Στο ειδικό πλαίσιο αναζήτηση πληκτρολογούμε οποιαδήποτε στοιχείο γνωρίζουμε για το 

σκεύασμα που μας ενδιαφέρει (εμπορική ονομασία, κωδικό ΕΟΦ κλπ) και επιλέγουμε 

«Αναζήτηση». 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά σύμβαση που εξυπηρετεί το κάθε 

σκεύασμα. Επιλέγοντας το βελάκι στο δεξί μέρος κάθε σύμβασης εμφανίζονται τα 

σκευάσματα που ικανοποιούν το κριτήριο αναζήτησης. 

 

Αν στην αναζήτηση χρησιμοποιήσουμε το ειδικό σύμβολο ‘%’ και επιλέξουμε αναζήτηση, 

εμφανίζονται όλα τα σκευάσματα, ανά σύμβαση, που μπορούμε να παραγγείλουμε από την 

πλατφόρμα. 

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα εξαγωγής του πίνακα αποτελεσμάτων επιλέγοντας «Export 

Excel». 

Λογαριασμός 
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7.1. Προφίλ 

Διαχείριση Προφίλ 
Στην επιλογή «Προφίλ» έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του 

προμηθευτή καθώς και ορισμένες παραμέτρους του συστήματος.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας επιλέγουμε «Καταχώριση» για την αποθήκευση των 

στοιχείων. 

Σημείωση. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο δοκιμαστικό περιβάλλον (DEMO), 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ αυτόματα στο παραγωγικό περιβάλλον. 

Ειδικά στο δοκιμαστικό περιβάλλον στο προφίλ του τοπικού αντιπροσώπου, υπάρχει ειδική 

επιλογή «Επαναφορά DEMO δεδομένων» με την οποία επαναφέρουμε τα δοκιμαστικά 

δεδομένα στο σύστημα ώστε να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε σενάρια δοκιμών και 

εκπαίδευσης. 
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7.2. Ειδοποιήσεις 

Με την επιλογή «Ειδοποιήσεις» ο χρήστης έχει πρόσβαση σε ειδοποιήσεις που αφορούν στο 

ρόλο του. 

 

Επιλέγοντας τον τίτλο μιας εγγραφής εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν 

στην επιλεγμένη εγγραφή. 
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7.3. Επικοινωνία 

Με την επιλογή «Επικοινωνία» ο χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα στους διαχειριστές της 

πλατφόρμας για οποιαδήποτε θέμα αφορά στη χρήση της πλατφόρμας ή/και πιθανές 

προτάσεις βελτίωσης στη λειτουργία της. 

 

Καταχωρούμε τα στοιχεία μας καθώς και τη μήνυμά μας στο ειδικό πλαίσιο και επιλέγουμε 

«Αποστολή». 

Σημείωση. Τα μηνύματα που καταχωρούνται στην επιλογή «Επικοινωνία» αποστέλλονται 

τόσο στους διαχειριστές της πλατφόρμας όσο και στους διαχειριστές που έχουν οριστεί από 

τον προμηθευτή (τοπικός διαχειριστής). 
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1. Εισαγωγή 

Από 01/02/2023, σύμφωνα με σχετική διάταξη, αλλάζει ο τρόπος παραγγελίας και 

αποζημίωσης (πληρωμής) των φαρμάκων για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ 

Παπαγεωργίου (στο εξής Νοσοκομεία).  

Οι παραγγελίες των Νοσοκομείων θα τίθενται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΕΚΑΠΥ, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι Φαρμακευτικές 

εταιρείες, το κάθε μέρος με διακριτούς χρήστες για κάθε διαδικασία.  

Στο παρόν παρέχονται οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ για τους 

διαχειριστές των διανομέων/προμηθευτών των νοσοκομείων. 

Σημείωση. Στο παρόν περιγράφονται λειτουργίες και δυνατότητες που ενδέχεται να είναι 

διαθέσιμες μόνο αν ο χρήστης έχει την κατάλληλη διαβάθμιση. 
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2. Εγγραφή στην εφαρμογή 

8.1. Εισαγωγή email εγγραφής 

Για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, θα έχετε ήδη λάβει σχετικό email με τις οδηγίες καθώς 

και με τον σχετικό σύνδεσμο.  

Η εγγραφή πραγματοποιείται με την καταχώρηση του email σας στην οθόνη που εμφανίζεται 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί.  

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, καταχωρούμε το email και επιλέγουμε το πλήκτρο με τον 

μεγεθυντικό φακό. 

Εφόσον το email σας είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα, εμφανίζεται σχετικό πλαίσιο που 

ενημερώνει για την επιτυχή αναζήτηση. 
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Κατόπιν, οδηγείστε σε ειδική φόρμα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων προσωπικών 

στοιχείων για τη δημιουργία του χρήστη στην πλατφόρμα. 

 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγουμε «Δημιουργία Χρήστη» και ειδική σημείωση 

μας ενημερώνει ότι έχει αποσταλεί email επιβεβαίωσης στο email μας. 

 

Στο email που θα λάβουμε, επιλέγουμε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» και οδηγούμαστε 

πλέον στην οθόνη εισόδου στην πλατφόρμα. 
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3. Είσοδος στην εφαρμογή 

9.1. Εισαγωγή στοιχείων πρόσβασης 

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων εισόδου 

που ορίσατε κατά την εγγραφή.  

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, καταχωρούμε τα στοιχεία εισόδου και επιλέγουμε «Είσοδος». 

Μετά την επιτυχή είσοδο στην πλατφόρμα, οδηγούμαστε στην αρχική οθόνη του συστήματος 

η οποία περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιλογές που αφορούν στην εταιρεία μας. 

 

9.2. Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Στην περίπτωση που έχουμε ξεχάσει τον κωδικό εισόδου, επιλέγουμε «Ξέχασα τον κωδικό 

μου». Στο πλαίσιο που εμφανίζεται πρέπει να καταχωρήσουμε το όνομα χρήστη που 

χρησιμοποιούμε καθώς και το λογαριασμό email που έχουμε δηλώσει στο σύστημα.  

Κατόπιν επιλέγουμε επαναφορά κωδικού και αν τα στοιχεία επαληθευτούν θα λάβουμε ένα 

μήνυμα με οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. 
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4. Αρχικοποίηση συστήματος 

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, ο διαχειριστής καλείται να 

εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες: 

3. Ενημέρωση προφίλ (αφορά στα γενικά στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή) 

4. Καταχώρηση χρηστών συστήματος 

5. Ανάθεση ρόλων σε χρήστες 

Στις παρακάτω ενότητες, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εκτελεστούν οι 

παραπάνω εργασίες. 

 

5. Παραγγελίες 

12.1. Προβολή ειδών 

Με την επιλογή «Προβολή ειδών» έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να αναζητήσουμε τα 

είδη που είναι διαθέσιμα προς παραγγελία στην πλατφόρμα.  

 

Στο ειδικό πλαίσιο αναζήτηση πληκτρολογούμε οποιαδήποτε στοιχείο γνωρίζουμε για το 

σκεύασμα που μας ενδιαφέρει (εμπορική ονομασία, κωδικό ΕΟΦ κλπ) και επιλέγουμε 

«Αναζήτηση». 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά σύμβαση που εξυπηρετεί το κάθε 

σκεύασμα. Επιλέγοντας το βελάκι στο δεξί μέρος κάθε σύμβασης εμφανίζονται τα 

σκευάσματα που ικανοποιούν το κριτήριο αναζήτησης. 
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Αν στην αναζήτηση χρησιμοποιήσουμε το ειδικό σύμβολο ‘%’ και επιλέξουμε αναζήτηση, 

εμφανίζονται όλα τα σκευάσματα, ανά σύμβαση, που μπορούμε να παραγγείλουμε από την 

πλατφόρμα. 

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα εξαγωγής του πίνακα αποτελεσμάτων επιλέγοντας «Export 

Excel». 
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6. Ρυθμίσεις 

13.1. Διαχείριση Χρηστών 

6.1.1. Εισαγωγή - Κεντρική οθόνη 
Στην επιλογή «Διαχείριση Χρηστών» έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τους χρήστες 

του προμηθευτή για την πλατφόρμα. 

 

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης : 

• Ρόλος 

• Username/Email 

Και επιλέγοντας «Αναζήτηση» περιορίζουμε τη λίστα των αποτελεσμάτων στις επιθυμητές 

εγγραφές. 

 

6.1.2. Δημιουργία Χρήστη 
Επιλέγοντας «Δημιουργία Χρήστη» εμφανίζεται ειδικό πλαίσιο στο οποίο καταχωρούμε τα 

απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση νέου χρήστη. 
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Κατόπιν επιλέγουμε «Καταχώριση» και επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη.  

Στην αρχική οθόνη έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας μιας καταχώρησης επιλέγοντας το 

ειδικό σύμβολο στο δεξί μέρος κάθε καταχώρησης. 

Σημείωση #1. Ειδικά για την υποδοχή παραγγελιών, είναι απαραίτητη η δημιουργία κατ’ 

ελάχιστο χρήστη που να αφορά το ρόλο «Υπεύθυνου Προϊόντων/Παραγγελιών». 

Σημείωση #2. Για την ενεργοποίηση του χρήστη θα πρέπει να επιλέξουμε 

«Κατάσταση=Ενεργός» και «Κατάσταση Email=Επαληθευμένο»  
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Ειδικά για το ρόλο «Διαχείριση Συμφωνιών», λόγω της κρισιμότητας του ρόλου, η δήλωση 

χρηστών, πρέπει να ακολουθείται από υπογεγραμμένο έγγραφο δήλωσης διαχειριστή 

συμφωνιών, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στο σύστημα, στο ειδικό πεδίο, κατά την 

καταχώρηση των χρηστών καθώς και κινητό τηλέφωνο για τη διαδικασία OTP που 

χρησιμοποιείται στη σχετική ενότητα της εφαρμογής. 

 

Σημείωση. To έγγραφο δήλωσης διαχειριστή συμφωνιών θα πρέπει να υπογράφεται είτε 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Εκτός 

του υπογεγραμμένου εγγράφου, στο ίδιο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα του προμηθευτή καθώς και η πιθανή εξουσιοδότηση του 

υπογράφοντος. 
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7. Λογαριασμός 

14.1. Προφίλ 

7.1.1. Διαχείριση Προφίλ 
Στην επιλογή «Προφίλ» έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του 

προμηθευτή καθώς και ορισμένες παραμέτρους του συστήματος.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας επιλέγουμε «Καταχώριση» για την αποθήκευση των 

στοιχείων. 

Σημείωση. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο δοκιμαστικό περιβάλλον (DEMO), 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ αυτόματα στο παραγωγικό περιβάλλον. 

Ειδικό στο δοκιμαστικό περιβάλλον, υπάρχει ειδική επιλογή «Επαναφορά DEMO 

δεδομένων» με την οποία επαναφέρουμε τα δοκιμαστικά δεδομένα στο σύστημα ώστε να 

είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε σενάρια δοκιμών και εκπαίδευσης. 
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14.2. Υποστήριξη 

7.2.1. Εισαγωγή - Κεντρική οθόνη 
Στην επιλογή «Υποστήριξη» έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ένα αίτημα/ticket 

τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

Το αίτημα μπορεί να αφορά τεχνικό θέμα, πρόβλημα στη λειτουργία κάποιας επιλογής ή 

βοήθεια στη χρήση κάποιου υποσυστήματος. 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται λίστα με τα αιτήματα που έχουμε καταχωρήσει καθώς και η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καθένα. 

 
Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης : 

• Κωδικός αιτήματος/ticket 

• Κατάσταση 

• Σχετική διαδικασία 

• Ημερ/νία καταχώρησης (από-έως) 

Και επιλέγοντας «Αναζήτηση» περιορίζουμε τη λίστα των αποτελεσμάτων στις επιθυμητές 

εγγραφές. 

Οι πιθανές καταστάσεις ενός αιτήματος είναι οι εξής: 

• Νέο 

Αφορά αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη και ακόμη δεν έχουν 

απαντηθεί από τους διαχειριστές της πλατφόρμας. 

• Σε επεξεργασία 

Αφορά αιτήματα τα οποία οι διαχειριστής της πλατφόρμας έχουν εκκινήσει τη 

διαδικασία απάντησης/επίλυσης. Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη. 

• Κλειστό 
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Αφορά αιτήματα που έχουν απαντηθεί από τους διαχειριστές της πλατφόρμας και ο 

χρήστης μπορεί να δει τη σχετική απάντηση με την επιλογή «Προβολή» δεξιά του 

αιτήματος. Αν η απάντηση δεν ικανοποιεί τον χρήστη, μπορεί να επαναπροωθήσει το 

αίτημα με την επιλογή «Επαναϋποβολή» δεξιά του αιτήματος. 

Σημείωση. Τα μηνύματα που καταχωρούνται στην επιλογή «Υποστήριξη» αποστέλλονται 

αποκλειστικά στο τμήμα υποστήριξης της πλατφόρμας. 

 

7.2.2. Δημιουργία αιτήματος/ticket 
Επιλέγοντας «Νέο Αίτημα» εμφανίζεται ειδικό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να 

καταχωρήσουμε τις πληροφορίες του αιτήματός μας. 

 

Καταχωρούμε τον τίτλο, τη σχετική διαδικασία που αφορά το αίτημα καθώς και αναλυτική 

περιγραφή του.  

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επισυνάψουμε και σχετικό αρχείο στην ειδική επιλογή. 

Όταν ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των στοιχείων του αιτήματος επιλέγουμε 

«Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της αποθήκευσής του.  
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14.3. Ειδοποιήσεις 

Με την επιλογή «Ειδοποιήσεις» ο χρήστης έχει πρόσβαση σε ειδοποιήσεις που αφορούν στο 

ρόλο του. 

 

Επιλέγοντας τον τίτλο μιας εγγραφής εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν 

στην επιλεγμένη εγγραφή. 
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14.4. Εκπαιδευτικό υλικό 

Με την επιλογή «Εκπαιδευτικό υλικό» ο χρήστης έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που 

αφορά στη χρήση της πλατφόρμας. 

 

Επιλέγοντας τον τίτλο μιας εγγραφής εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν 

στην επιλεγμένη θεματική ενότητας. 
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14.5. Επικοινωνία 

Με την επιλογή «Επικοινωνία» ο χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα στους διαχειριστές της 

πλατφόρμας για οποιαδήποτε θέμα αφορά στη χρήση της πλατφόρμας ή/και πιθανές 

προτάσεις βελτίωσης στη λειτουργία της. 

 

Καταχωρούμε τα στοιχεία μας καθώς και τη μήνυμά μας στο ειδικό πλαίσιο και επιλέγουμε 

«Αποστολή». 

Σημείωση. Τα μηνύματα που καταχωρούνται στην επιλογή «Επικοινωνία» αποστέλλονται 

τόσο στους διαχειριστές της πλατφόρμας όσο και στους διαχειριστές που έχουν οριστεί από 

τον προμηθευτή (τοπικός διαχειριστής). 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αρ. 16ο, Ν.5015/2023  

Διαχειριστής συμφωνιών 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.5015/2023 άρθρο 16, καθώς και της ανάγκης εφαρμογής των 

εμπιστευτικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν από την ΕΚΑΠΥ, η εταιρεία 

………………………………………. με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου της, δηλώνει το στέλεχος 

της εταιρείας με στοιχεία: 

Όνομα:  ………………………………… 

Επώνυμο: ………………………………… 

Κάτοχος του υπ` αριθμ. ................... Α.Δ.Τ.  

Κινητό τηλ: …………………………………, e-mail: ………………………………… 

ως συμμετέχων/ουσα με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διαδικασία διαβίβασης και επεξεργασίας των 

συμφωνιών της εταιρείας μας με αρ.:……………………………………, του αρ. 16ου του Ν.5015/2023. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Διαχειριστής Συμφωνιών, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

«Αναλαμβάνω να τηρώ απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όποια ευαίσθητα στοιχεία ή 

πληροφορίες ή υλικό που θα περιέλθει σε γνώση μου στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μου στη παραπάνω διαδικασία. Για τη δήλωση αυτή, ως εμπιστευτικό και απόρρητο 

θεωρείται κάθε στοιχείο, δεδομένα και γενικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου 

θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές. Η εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν 

επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση μου προφορικά, εγγράφως, 

ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ιδίως περιλαμβάνει: 

• Τη μη περαιτέρω και με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση - διάθεση - 

δημοσιοποίηση - αποκάλυψη των πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την 

αντίστοιχη συγκατάθεση, 

• Την απαγόρευση εκμετάλλευσης των πληροφοριών και αποτελεσμάτων για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 
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• Την απαγόρευση της με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο αντιγραφής και 

αναπαραγωγής των εμπιστευτικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων για άλλο 

σκοπό. » 

Η ανωτέρω δήλωση «Υπευθύνου Διαχειριστής Συμφωνιών» εκ μέρους της εταιρείας μας, 

ανακαλείται μόνο εγγράφως με ενημέρωση στην ΕΚΑΠΥ.  

 

Αθήνα, .................. 

 

Για την Εταιρεία                                        Ο/Η  Δηλών/ούσα  

                                           Διαχειριστής Συμφωνιών 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος       «Ονοματεπώνυμο» 

(Σφραγίδα εταιρείας) 
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