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Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 
 
 

 

1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού 
(http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου 
προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή σας.  

2. Επιλέξτε δεξιά το εικονίδιο επιλογής On-line 
υπηρεσίες, που οδηγεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες 
του Οργανισμού. 
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3. Επιλέξτε την υπηρεσία Γνωστοποίησης 
Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος.  

4. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει 
δικαιώματα, επιλέξτε το «...για την υπηρεσία 
στην οποία επιθυμείτε να μεταβείτε, πατήστε 
εδώ». 
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5. Για την απόκτηση κωδικών πρόβασης και με τη 
χρήση της φόρμας «Επιλέξτε υπηρεσία» 
επιλέγετε «Γνωστοποίηση Κυκλοφορίας 
Καλλυντικού Προϊόντος».  

6. Πατήστε «επόμενο».  
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7. Για να βρείτε την εταιρία σας, πληκτρολογείτε 
έναν ή περισσότερους χαρακτήρες της 
επωνυμίας της και επιλέγετε το κουμπί 
Αναζήτηση.  

8. Στη λίστα αποτελεσμάτων επιλέγετε την 
εταιρία σας κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε λέξη 
στην σειρά του πίνακα. Σημειώνεται ότι για 
κάθε εταιρία αντιστοιχεί μόνο ένας 
χρήστης για την συγκεκριμένη εφαρμογή.  
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9. Καταχωρείστε ένα όνομα χρήστη που 
επιθυμείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα χρήστη 
είναι προτιμότερο να είναι με λατινικούς 
χαρακτήρες.  

10. Σημειώνεται ότι αν το όνομα χρήστη υπάρχει 
ήδη, το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά με 
βοηθητικό μήνυμα και εσείς πρέπει να 
αναγράψετε ένα νέο όνομα χρήστη.  

11. Πατήστε «επόμενο».  
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12. Όλα τα πεδία με τον κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικά για συμπλήρωση.  

13. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει διαδοχικά 
χρησιμοποιώντας μικρά ή κεφαλαία γράμματα, 
ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες το 
Όνομα, το Επώνυμο, το Τμήμα της εταιρίας 
στο οποίο εργάζεται, το Τηλέφωνο και το E-
mail του.  

14. 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.  

15. Πατήστε «επόμενο».  
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16. Το σύστημα σας προσφέρει τη δυνατότητα να 
ελέγξετε άλλη μία φορά τα στοιχεία που 
καταχωρήσατε, πριν υποβάλετε την αίτησή 
σας.  

17. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε 
κάποιο στοιχείο, επιλέξετε το κουμπί 
«προηγούμενο».  

18. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε «τέλος».  
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19. Το σύστημα δηλώνει την επιτυχή υποβολή της 
αίτησης.  

20. Ο έλεγχος  των στοιχείων του αιτήματος 
πραγματοποιείται σε πρώτο στάδιο από το 
σύστημα και η Υπηρεσία αφού  ελέγξει τα 
στοιχεία που δηλώσατε και υποβάλλατε στις 
Υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ., θα προβεί στην 
έγκριση παροχής του κωδικού πρόσβασης. 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης 
του  κωδικού πρόσβασης απαιτείται η 
κατάθεση των -ανά περίπτωση- εγγράφων 
στο Τμήμα Αξιολόγησης Καλλυντικών 
Προϊόντων, όπως αναγράφονται σdτο 
παράρτημα της Εγκυκλίου 48957-
12/7/2010.  

21. Το συνθηματικό αυτό θα χρησιμοποιείτε κάθε 
φορά που εισέρχεστε στην εφαρμογή.  
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Η καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» 
 
 

 

Η καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» παρουσιάζει τα στοιχεία 
που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας για 
πρόσβαση στην εφαρμογή.   
Εφόσον επιθυμείτε την τροποποίησή τους, πρέπει να 
επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Μηχανογράφησης 
του Οργανισμού. 
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Η καρτέλα «Στοιχεία εταιρίας» 
 
 

 

Στην καρτέλα «Στοιχεία εταιρίας» έχετε τη 
δυνατότητα να καταχωρήσετε στο σύστημα τα 
απαραίτητα στοιχεία της εταιρίας που 
εκπροσωπείτε: 

 Επωνυμία 
 Ταχυδρομική διεύθυνση 
 Τηλέφωνο 
 Fax 
 E-mail 
 ΑΦΜ 

καθώς και να επιλέξτε ΔΟΥ. 
Για να ολοκληρώσετε, πατήστε «αποθήκευση». 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον συμπληρώσετε το ΑΦΜ σας και 
μετά την αποθήκευση, δεν έχετε δικαίωμα 
τροποποίησής του. Για τέτοια περίπτωση, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του 
Οργανισμού. 
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Η καρτέλα «Προϊόντα εταιρίας» 
 
 

 

 Με την χρήση της καρτέλας «Προϊόντα εταιρίας» 
μπορείτε: 

1. Να αναζητήσετε τα προϊόντα που είναι 
καταχωρημένα στο σύστημα. Μπορείτε να 
θέσετε ως κριτήρια αναζήτησης α) έναν ή 
περισσότερους αρχικούς χαρακτήρες της 
εμπορικής ονομασίας του προϊόντος, β) πεδίο 
εφαρμογής (μακιγιάζ, μαλλιά, πρόσωπο, σώμα), 
γ) ενδοκοινοτικό (ναι-οχι) και κατάσταση 
(αποσυρθέν, γνωστοποιημένο/δηλωμένο, υπό 
εξέταση). Πατώντας το κουμπί αναζήτησης 
εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων τα 
προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε. 

2. Να καταχωρήσετε ένα νέο προϊόν:  
επιλέγετε το κουμπί «νέο προϊόν» για να 
μεταβείτε στην φόρμα «Προσθήκη προϊόντος». 
(βλ. κεφ. «Προσθήκη προϊόντος»). 

3. Να προβείτε σε αίτηση τροποποίησης 
στοιχείων ενός προϊόντος (βλ. κεφ. 
«Τροποποίηση προϊόντος»). 

4. Να προχωρήσετε σε αίτηση απόσυρσης 
ενός προϊόντος (βλ. κεφ. «Απόσυρση 
προϊόντος»). 
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Τροποποίηση προϊόντος 
 
 

 

1. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση 
προϊόντων, ο πίνακας παρουσιάζει λίστα 
σχετικών αποτελεσμάτων. Για να προχωρήσετε 
στην τροποποίηση στοιχείων ενός προϊόντος, 
αρχικά το επιλέγετε κάνοντας κλικ πάνω στον 
κωδικό του.  

2. Το σύστημα σας μεταφέρει στη φόρμα 
«Προβολή στοιχείων προϊόντος». 
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3. Στη φόρμα προβολής στοιχείων εμφανίζονται τα 
καταχωρημένα στοιχεία του προϊόντος που 
επιλέξατε. Για να προχωρήσετε στην 
τροποποίηση των στοιχείων του, πατάτε το 
κουμπί «τροποποίηση».  

4. Το σύστημα σας μεταφέρει στη φόρμα 
«Τροποποίηση καλλυντικού προϊόντος». 
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5. Με τη χρήση της φόρμας «Τροποποίηση 
καλλυντικού προϊόντος» τροποποιείτε τα 
στοιχεία που επιθυμείτε.  

6. Για να ολοκληρώσετε πατάτε το κουμπί 
«αποθήκευση». Στον πίνακα «ιστορικό 
δηλώσεων/γνωστοποιήσεων» εμφανίζεται η 
αίτηση τροποποίησης που πραγματοποιήσατε και 
η ημερομηνία. Το πεδίο «κατάσταση» θα 
ενημερωθεί όταν το αρμόδιο τμήμα του 
Οργανισμού επεξεργαστεί την αίτησή σας και 
ενημερώσει το σύστημα. 

7. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη φόρμα 
πατάτε το κουμπί «επιστροφή». 
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Απόσυρση προϊόντος 
 
 

 

1. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση 
προϊόντων, ο πίνακας παρουσιάζει λίστα 
σχετικών αποτελεσμάτων. Για να προχωρήσετε 
στην απόσυρση ενός προϊόντος, αρχικά το 
επιλέγετε κάνοντας κλικ πάνω στον κωδικό του.  

2. Το σύστημα σας μεταφέρει στη φόρμα 
«Προβολή στοιχείων προϊόντος». 
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3. Στη φόρμα προβολής στοιχείων εμφανίζονται τα 
καταχωρημένα στοιχεία του προϊόντος που 
επιλέξατε. Για να προχωρήσετε στην απόσυρση 
του προϊόντος, πατάτε το κουμπί «απόσυρση».  

4. Το σύστημα με βοηθητικό μήνυμα απαιτεί την 
επιβεβαίωση της απόσυρσης. Σε τέτοια 
περίπτωση πατάτε OK.  

5. Στον πίνακα «ιστορικό  
δηλώσεων/γνωστοποιήσεων» εμφανίζεται η 
αίτηση απόσυρσης που πραγματοποιήσατε, η 
ημερομηνία και ο χαρακτηρισμός 
«Ολοκληρώθηκε» στην κατάσταση της αίτησης. 
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Προσθήκη προϊόντος – Ενδοκοινοτικό προϊόν 
 
 

 

Για την προσθήκη ενός νέου προϊόντος, αρχικά 
επιλέγετε το κουμπί «νέο προϊόν» από την καρτέλα 
«Προϊόντα εταιρίας». Το σύστημα εμφανίζει βοηθητική 
φόρμα για να επιλέξετε το είδος του προϊόντος: 

 Ενδοκοινοτικό προϊόν 
 Ενδοκοινοτικό προϊόν παρασκευαζόμενο στην 
Ελλάδα 

 Προϊόν από τρίτη χώρα 
Επιλέγετε «Ενδοκοινοτικό προϊόν» 
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Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης. 
Συμπληρώνετε τα πεδία: 
 Ονομασία 
 Εναλλακτική ονομασία 
 Μορφή 
 Κατηγορία  
 Πεδίο εφαρμογής 
 Σκοπούμενη χρήση 
 Χώρα φακέλου  
Πατάτε το κουμπί Προσθήκη για να πραγματοποιηθεί η 
εισαγωγή του προϊόντος στη βάση δεδομένων και 
μεταφέρεστε στη φόρμα «Προβολή στοιχείων 
προϊόντος». 
Για να επιστρέψετε στην καρτέλα «Προϊόντα εταιρίας» 
πατάτε το κουμπί «επισττροφή». 

 
 
 
 
 
 



Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Γνωστοποίησης Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος 

19 Επικαιροποιημένη έκδοση | 1/7/2010 

  

 
 
 

 

Στη φόρμα προβολής στοιχείων εμφανίζονται τα 
καταχωρημένα στοιχεία του νέου προϊόντος.  
Στον πίνακα «ιστορικό δηλώσεων/γνωστοποιήσεων» 
εμφανίζεται η αίτηση γνωστοποίησης νέου προϊόντος 
που πραγματοποιήσατε και η ημερομηνία. Το πεδίο 
«κατάσταση» θα ενημερωθεί όταν το αρμόδιο τμήμα 
του Οργανισμού επεξεργαστεί την αίτησή σας και 
ενημερώσει το σύστημα. Μέχρι τότε, δεν έχετε 
δικαίωμα τροποποίησης ή απόσυρσης του προϊόντος 
και τα σχετικά κουμπιά της φόρμας παραμένουν 
ανενεργά. 

 
 
 



Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Γνωστοποίησης Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος 

20 Επικαιροποιημένη έκδοση | 1/7/2010 

  

 
 
Προσθήκη προϊόντος – Ενδοκοινοτικό προϊόν παρασκευαζόμενο στην Ελλάδα 
 
 

 

Για την προσθήκη ενός νέου προϊόντος, αρχικά 
επιλέγετε το κουμπί «νέο προϊόν» από την καρτέλα 
«Προϊόντα εταιρίας». Το σύστημα εμφανίζει βοηθητική 
φόρμα για να επιλέξετε το είδος του προϊόντος: 

 Ενδοκοινοτικό προϊόν 
 Ενδοκοινοτικό προϊόν παρασκευαζόμενο στην 
Ελλάδα 

 Προϊόν από τρίτη χώρα 
Επιλέγετε «Ενδοκοινοτικό προϊόν παρασκευαζόμενο 
στην Ελλάδα» 
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Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης. 
Συμπληρώνετε τα πεδία: 
 Ονομασία 
 Εναλλακτική ονομασία 
 Μορφή 
 Κατηγορία  
 Πεδίο εφαρμογής 
 Σκοπούμενη χρήση 
 Διεύθυνη τήρησης φακέλου 
 Αρ. παραβόλου (Τράπεζα Ελλάδος) 
 Παραγωγικές εγκαταστάσεις (το σύστημα εμφανίζει 
τη διεύθυνση που δηλώσατε στη καρτέλα «στοιχεία 
εταιρίας». Για τροποποίηση ή προσθήκη άλλων 
στοιχείων διεύθυνσης πατάτε την επιλογή 
«αναζήτηση/καταχώρηση» (βλ. παρακάτω «εταιρία 
παρασκευής» 

 Αριθμός πρωτοκόλλου (είναι προαιρετικό) 
 
Επίσης δηλώνετε (τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτί) ότι 
το προϊόν: 

 Δεν περιέχει απαγορευμένες ουσίες   
 Δεν υπερβαίνει επιτρεπτά όρια χρήσης 
ουσιών   

 Δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα 
Πατάτε το κουμπί Προσθήκη για να πραγματοποιηθεί η 
εισαγωγή του προϊόντος στη βάση δεδομένων και 
μεταφέρεστε στη φόρμα «Προβολή στοιχείων 
προϊόντος». 
Για να επιστρέψετε στην καρτέλα «Προϊόντα εταιρίας» 
πατάτε το κουμπί «επισττροφή». 
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Εταιρία παρασκευής (Επιλογή – Νέα καταχώρηση)  
 

 

Στο πεδίο «Επωνυμία» συμπληρώνετε έναν ή 
περισσότερους χαρακτήρες της εταιρίας παρασκευής 
και πατάτε «αναζήτηση».  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα σχετικά 
αποτελέσματα και επιλέγετε την εταιρία που επιθυμείτε 
πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της. Το 
σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη 
φόρμα συμπληρώνοντας το πεδίο «Παραγωγικές 
εγκαταστάσεις». 
Εφόσον πρόκειται για νέα εταιρία, κάνετε κλικ στην 
επιλογή «αν δεν βρίσκετε την εταιρία που αναζητάτε, 
μπορείτε να την καταχωρήσετε πατώντας εδώ». 
Εμφανίζεται η φόρμα «Καταχώρηση νέας εταιρίας». 
Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης. 
Συμπληρώνετε τα πεδία: 
 Επωνυμία 
 Επωνυμία (συντ.) 
 Διεύθυνση 
 Χώρα 
 Τηλέφωνο 
 Fax 
 E-mail 
Πατάτε «αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την 
καταχώρησή σας ή «άκυρο» για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη φόρμα χωρίς αλλαγές. 
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Στη φόρμα προβολής στοιχείων εμφανίζονται τα 
καταχωρημένα στοιχεία του νέου προϊόντος.  
Στον πίνακα «ιστορικό δηλώσεων/γνωστοποιήσεων» 
εμφανίζεται η αίτηση γνωστοποίησης νέου προϊόντος 
που πραγματοποιήσατε και η ημερομηνία. Το πεδίο 
«κατάσταση» θα ενημερωθεί όταν το αρμόδιο τμήμα 
του Οργανισμού επεξεργαστεί την αίτησή σας και 
ενημερώσει το σύστημα. Μέχρι τότε, δεν έχετε 
δικαίωμα τροποποίησης ή απόσυρσης του προϊόντος 
και τα σχετικά κουμπιά της φόρμας παραμένουν 
ανενεργά. 
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Προσθήκη προϊόντος – Προϊόν από τρίτη χώρα 
 
 

 

Για την προσθήκη ενός νέου προϊόντος, αρχικά 
επιλέγετε το κουμπί «νέο προϊόν» από την καρτέλα 
«Προϊόντα εταιρίας». Το σύστημα εμφανίζει βοηθητική 
φόρμα για να επιλέξετε το είδος του προϊόντος: 

 Ενδοκοινοτικό προϊόν 
 Ενδοκοινοτικό προϊόν παρασκευαζόμενο στην 
Ελλάδα 

 Προϊόν από τρίτη χώρα 
Επιλέγετε «Προϊόν από τρίτη χώρα» 
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Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης. 
Συμπληρώνετε τα πεδία: 
 Ονομασία 
 Εναλλακτική ονομασία 
 Μορφή 
 Κατηγορία  
 Πεδίο εφαρμογής 
 Σκοπούμενη χρήση 
 Χώρα παραγωγής 
 Χώρα εισαγωγής 
 Διεύθυνη τήρησης φακέλου 
 Χώρα φακέλου 
 Αρ. παραβόλου (Τράπεζα Ελλάδος) 
 Παραγωγικές εγκαταστάσεις (το σύστημα εμφανίζει 
τη διεύθυνση που δηλώσατε στη καρτέλα «στοιχεία 
εταιρίας». Για τροποποίηση ή προσθήκη άλλων 
στοιχείων διεύθυνσης πατάτε την επιλογή 
«αναζήτηση/καταχώρηση» (βλ. παρακάτω «εταιρία 
παρασκευής» 

 Αριθμός πρωτοκόλλου (είναι προαιρετικό) 
Επίσης δηλώνετε (τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτί) ότι 
το προϊόν: 

 Δεν περιέχει απαγορευμένες ουσίες   
 Δεν υπερβαίνει επιτρεπτά όρια χρήσης 
ουσιών   

 Δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα 
Πατάτε το κουμπί Προσθήκη για να πραγματοποιηθεί η 
εισαγωγή του προϊόντος στη βάση δεδομένων και 
μεταφέρεστε στη φόρμα «Προβολή στοιχείων 
προϊόντος». 
Για να επιστρέψετε στην καρτέλα «Προϊόντα εταιρίας» 
πατάτε το κουμπί «επισττροφή». 
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Εταιρία παρασκευής (Επιλογή – Νέα καταχώρηση)  
 

 

Στο πεδίο «Επωνυμία» συμπληρώνετε έναν ή 
περισσότερους χαρακτήρες της εταιρίας παρασκευής 
και πατάτε «αναζήτηση».  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα σχετικά 
αποτελέσματα και επιλέγετε την εταιρία που επιθυμείτε 
πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της. Το 
σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη 
φόρμα συμπληρώνοντας το πεδίο «Παραγωγικές 
εγκαταστάσεις». 
Εφόσον πρόκειται για νέα εταιρία, κάνετε κλικ στην 
επιλογή «αν δεν βρίσκετε την εταιρία που αναζητάτε, 
μπορείτε να την καταχωρήσετε πατώντας εδώ». 
Εμφανίζεται η φόρμα «Καταχώρηση νέας εταιρίας». 
Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης. 
Συμπληρώνετε τα πεδία: 
 Επωνυμία 
 Επωνυμία (συντ.) 
 Διεύθυνση 
 Χώρα 
 Τηλέφωνο 
 Fax 
 E-mail 
Πατάτε «αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την 
καταχώρησή σας ή «άκυρο» για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη φόρμα χωρίς αλλαγές. 
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Στη φόρμα προβολής στοιχείων εμφανίζονται τα 
καταχωρημένα στοιχεία του νέου προϊόντος.  
Στον πίνακα «ιστορικό δηλώσεων/γνωστοποιήσεων» 
εμφανίζεται η αίτηση γνωστοποίησης νέου προϊόντος 
που πραγματοποιήσατε και η ημερομηνία. Το πεδίο 
«κατάσταση» θα ενημερωθεί όταν το αρμόδιο τμήμα 
του Οργανισμού επεξεργαστεί την αίτησή σας και 
ενημερώσει το σύστημα. Μέχρι τότε, δεν έχετε 
δικαίωμα τροποποίησης ή απόσυρσης του προϊόντος 
και τα σχετικά κουμπιά της φόρμας παραμένουν 
ανενεργά. 
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Η καρτέλα «Έκδοση πιστοποιητικών» 
 
 

 

Το σύστημα αρχικά σας ενημερώνει ότι πρέπει να 
επιλέξετε είδος πιστοποιητικού από το πεδίο 
επιλογής «Πιστοποιητικό». 

1. Από τη περιοχή διαθέσιμων προϊόντων κάνετε 
απλό κλικ πάνω στα προϊόντα για τα οποίο 
επιθυμείτε έκδοση πιστοποιητικού. Τα προϊόντα 
αυτά εμφανίζονται στην περιοχή επιλεγμένων 
προϊόντων. Για να αφαιρέσετε κάποιο προϊόν 
από την περιοχή επιλεγμένων προϊόντων κάνετε 
απλό κλικ πάνω σε αυτό. 

2. «καθαρισμός»: με την επιλογή του κουμπιού 
αυτού καθαρίζονται όλες οι επιλογές σας για να 
ξαναξεκινήσετε τη διαδικασία. 

3. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής 
προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού, 
πατάτε το κουμπί «εκτύπωση». 
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4. Το σύστημα εμφανίζει προεπισκόπηση του 
πιστοποιητικού σε μορφή αρχείο Acrobat Reader 
(pdf). Μπορείτε να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό 
ή και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. 

5. Σημειώνεται ότι η για την προεπισκόπηση αυτή ο 
browser έχει ανοίξει δεύτερο παράθυρο και δεν 
έχει κλείσει την εφαρμογή σας. Σε περίπτωση 
που το παράθυρο δεν έχει ανοίξει, ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις του browser σας ώστε να δέχεται 
προσωρινά pop-up windows. 
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Η καρτέλα «Ετήσιος κατάλογος» 
 
 

 

Το σύστημα επιτρέπει να τροποποιήσετε τα 
περιεχόμενα του καταλόγου αφαιρώντας ή 
προσθέτοντας προϊόντα μόνο για το τρέχον έτος. 
 
Για αφαίρεση προϊόντος επιλέγετε το κουμπί 
«αναίρεση» ενώ για να εισάγετε στον κατάλογο ένα 
προϊόν επιλέγετε το κουμπί «δήλωση». 
 
Με την χρήση του πεδίου επιλογής «Επιλέξτε έτος» 
μπορείτε να δείτε τον κατάλογο κάθε έτους, δεν έχετε 
όμως κανένα δικαίωμα τροποποίησής του. 
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