
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 
 
 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. 
(http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος 
πλοήγησης, του υπολογιστή του. 
 

2. Επιλέγει το εικονίδιο  
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα 
 
 

 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σας στην 
εφαρμογή είναι η απόκτηση του κωδικού πρόσβασης, που 
θα σας αποσταλλεί από τον ΕΟΦ. 

 
2. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να κάνετε 

αίτηση εγγραφής. 
 

3. Επιλέγετε «Για να αποκτήσετε λογαριασμό πατήστε εδώ». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Επιλογή υπηρεσίας 
 
 

 

4. Επιλέγετε την « Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης για ραντεβού 
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π.». 

 
5. Πατήστε «επόμενο». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Επιλογή τύπου εταιρίας 
 
 

 

6. Η συγκεκριμένη υπηρεσία του Οργανισμού είναι διαθέσιμοι 
τόσο για εταιρίες φαρμακευτικών προϊόντων, όσο και για 
εταιρίες συμβούλων.  
 

7. Επιλέξτε τον τύπο της εταιρίας για να συνεχιστεί η 
διαδικασία. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Αναζήτηση και επιλογή εταιρίας 
 
 

 

8. Για να βρείτε την εταιρία σας, πληκτρολογείτε έναν ή 
περισσότερους χαρακτήρες της επωνυμίας της και επιλέγετε 
το κουμπί «αναζήτηση». 
 

9. Στη λίστα αποτελεσμάτων επιλέγετε την εταιρία σας 
κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε λέξη στην σειρά που αυτή 
αναγράφετε, για να συνεχιστεί η διαδικασία. 

 
10. Σημειώνεται ότι για κάθε εταιρία αντιστοιχεί μόνο ένας 
χρήστης για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Επιλογή ονόματος χρήστη 
 
 

 

11. Αναγράψετε όνομα χρήστη που επιθυμείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 
όνομα χρήστη είναι προτιμότερο να είναι με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

 
12. Σημειώνεται ότι αν το όνομα χρήστη υπάρχει ήδη, το 

σύστημα θα σας ενημερώσει και εσείς οφείλετε να 
αναγράψετε ένα νέο όνομα χρήστη. 

 
13. Πατήστε «επόμενο». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Δήλωση στοιχείων χρήστη 
 
 

 

14. Όλα τα πεδία με τον κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά 
για συμπλήρωση. 

 
15. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει χρησιμοποιώντας μικρά ή 

κεφαλαία γράμματα, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες 
το Όνομα, το Επώνυμο, το Τηλέφωνο και το E-mail του. 

 
16. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση των ορθών στοιχείων από τον 

ενδιαφερόμενο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης. Ελέγξτε προσεκτικά 
τα στοιχεία που καταχωρήσατε πριν προχωρήσετε. 

 
17. Πατήστε «επόμενο». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Επιβεβαίωση στοιχείων χρήστη 
 
 

 

18. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγξετε άλλη μία 
φορά τα στοιχεία που καταχωρήσατε, πριν υποβάλλετε την 
αίτησή σας. 

 
19. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε κάποιο 

στοιχείο, επιλέξετε το κουμπί «προηγούμενο». 
 

20. Διαφορετικά, πατήστε «τέλος». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Απόκτηση λογαριασμού > Ολοκλήρωση διαδικασίας 
 
 

 

21. Το σύστημα δηλώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησης. 
 

22. Θα σας αποσταλεί e-mail (σε αυτό που δηλώσατε στην 
αίτησή σας) το Συνθηματικό πρόσβασης (password). 

 
23. Το συνθηματικό αυτό θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που 

εισέρχεστε στην εφαρμογή. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Η καρτέλα «Τα στοιχεία μου» 
 
 

 

1. Η καρτέλα «Τα στοιχεία μου» παρουσιάζει τα στοιχεία που 
δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας για πρόσβαση στην 
εφαρμογή. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Η καρτέλα «Ιστορικό ραντεβού» 
 
 

 

1. Η καρτέλα «Ιστορικό ραντεβού» παρουσιάζει όλα τα 
ραντεβού σας με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. Επιλέγοντας κατάσταση και 
πατώντας το κουμπί αναζήτηση μπορείτε να περιορίσετε το 
μέγεθος της λίστας των ραντεβού ώστε να προβάλλονται 
μόνο τα ραντεβού με την συγκεκριμένη κατάσταση. 

 
2. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες του 

ραντεβού. 
 

3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  της σειράς του πίνακα για να 
οδηγηθείτε στη φόρμα «Προβολή στοιχείων ραντεβού». 

 
4. Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε αίτηση για νέο ραντεβού, 

επιλέξτε την καρτέλα «Νέο ραντεβού» 
. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Νέο ραντεβού > Επιλογή εταιρίας προς εκπροσώπηση από εταιρία συμβούλων 
 
 

 

1. Στη περίπτωση που είστε εταιρία συμβούλων, η εφαρμογή 
θα σας ζητήσει να επιλέξτε την εταιρία φαρμακευτικών 
προϊόντων που πρόκειται να εκπροσωπήσετε στο ραντεβού. 

 
2. Για να βρείτε την εταιρία, πληκτρολογείτε έναν ή 

περισσότερους χαρακτήρες της επωνυμίας της και επιλέγετε 
το κουμπί «αναζήτηση». 

 
3. Στη λίστα αποτελεσμάτων επιλέγετε την εταιρία κάνοντας 

κλικ σε οποιαδήποτε λέξη στην σειρά, για να συνεχιστεί η 
διαδικασία. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
Νέο ραντεβού > Επιλογή αιτιολογίας, ημερομηνίας και ελεγκτή 
 
 

 

1. Επιλέγετε την αιτιολογία και την ημερομηνία του ραντεβού. 
 
2. Στον πίνακα εμφανίζονται οι διαθεσιμότητες των ελεγκτών 

με βάση την χρονική διάρκεια του ραντεβού για την 
συγκεκριμένη αιτιολογία. 

 
3. Τα εικονίδια που εμφανίζονται ερμηνεύονται ως εξής: 

 

 Ο ελεγκτής είναι διαθέσιμος 

 Ο ελεγκτής δεν είναι διαθέσιμος 

 
Ο ελεγκτής δεν είναι διαθέσιμος διότι έχετε κλείσει 
εσείς ραντεβού μαζί του 

 
4. Επιλέξτε έναν διαθέσιμο ελεγκτή πατώντας σε κάποιο 

εικονίδιο  
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
 
Νέο ραντεβού > Επιλογή ιδιοσκευάσματος / Ολοκλήρωση 
 
 

 

5. Στη συγκεκριμένη οθόνη προβάλλονται τα στοιχεία του 
ραντεβού. 

 
6. Επιλέξτε ένα από τα προϊόντα σας και πατήστε το κουμπί 

«ολοκλήρωση». 
 
7. Η εφαρμογή θα σας οδηγήσει αυτόματα στην αρχική σελίδα 

και στην καρτέλα «Ιστορικό ραντεβού». 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ραντεβού  
με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π. 

8/10/2007 

 
 
Προβολή/Ακύρωση ραντεβού 
 
 

 

1. Επιλέγοντας το εικονίδιο  στην καρτέλα «Ιστορικό 
ραντεβού», οδηγηθήκατε στη σελίδα «Προβολή στοιχείων 
ραντεβού». 

 
2. Στην περίπτωση που το ραντεβού σας είναι σε κατάσταση 
Αίτηση -δηλαδή δεν έχει επικυρωθεί- μπορείτε να 
ακυρώσετε το ραντεβού σας πατώντας το κουμπί «ακύρωση 
ραντεβού». Το σύστημα θα σας επιστρέψει στην αρχική 
σελίδα αυτόματα. 

 
3. Σε άλλη περίπτωση και για να επιστρέψτε στην αρχική 

σελίδα, πατήστε το κουμπί «επιστροφή». 
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