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1. Εισαγωγή 

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ δίνεται η δυνατότητα στους ιατρικούς, φαρμακευτικούς, 
οδοντιατρικούς συλλόγους  και ΓΕΩΤ.Ε.Ε του τ. ETAA-ΤΣΑΥ να καταχωρούν εγγραφή και 
διαγραφή μελών για την ενημέρωση του συστήματος απονομής συντάξεων ΕΦΚΑ. 

2. Πιστοποίηση Χρήστη 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ 
www.efka.gov.gr .  

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 

i. Φορείς 

Επιλογή της ενότητας  «Φορείς». 

 

 

 

 

 

http://www.efka.gov.gr/
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ii. Επιλογή στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων». 

 

iii. Με την επιλογή στον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία», το σύστημα 

ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη για την πιστοποίηση του.   
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iv. Υποβολή κωδικών πιστοποίησης. 

Εδώ απαιτείται να εισάγει ο χρήστης τα στοιχεία του (που διαθέτει για να μπαίνει στο 
λογαριασμό του) προς πιστοποίηση  του. 

 

  



Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 

 

 

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ_v02.00 

 

Σελίδα 7 of 31 

 

2.1 Περιήγηση στο σύστημα 
2.1.1 Κοινές Λειτουργίες  

Παρακάτω δίνονται επεξηγήσεις για κοινές λειτουργίες που θα συναντήσει ο χρήστης κατά 

την περιήγησή του στην εφαρμογή. 

2.1.2 Πλευρική Στήλη        

Στην αριστερή πλευρική στήλη εμφανίζεται  το μενού που αφορά την Αρχική σελίδα. Η Αρχική 

σελίδα περιλαμβάνει την επιλογή Καταχώρηση Υγειονομικού. 

 
 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αν επιθυμεί την εμφάνιση της  

πλευρικής στήλης ή να μεγαλώσει την επιφάνεια εργασίας του, με το εικονίδιο . 

 

 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, επιλέγοντας τα λογότυπα govgr και e- ΕΦΚΑ να δρομολογηθεί 

στους αντίστοιχους ιστότοπους.  

 

 

2.1.3 Χρόνος Παραμονής 

Ο υπολειπόμενος χρόνος παραμονής  στην σελίδα εμφανίζεται αριστερά στο κάτω 

μέρος της πλευρικής στήλης, προκειμένου να ανανεωθεί ο διαθέσιμος χρόνος παραμονής θα 

πρέπει ο χρήστης να πατήσει «κλικ» σε μία ενότητα του menu. 
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2.1.4 Χαρακτηρισμός Υποχρεωτικών Πεδίων 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά σε μια φόρμα, χαρακτηρίζονται με 

αστερίσκο . Τα μη υποχρεωτικά δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ένδειξη. 

2.1.5 Τύποι Πεδίων 

 Πεδίο Λίστας: επιλογή από μια λίστα τιμών  
 

Πεδίο Κειμένου: καταχώρηση τιμής από πληκτρολόγιο  
 
Πεδίο Ημερολόγιου: καταχώρηση ημερομηνίας ή επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο

 

2.1.6 Αποσύνδεση από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ 

Ο χρήστης για να αποσυνδεθεί από το σύστημα επιλέγει το εικονίδιο . 

Επιλέγει «Αποσύνδεση» για έξοδο από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ.  
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3. Καταχώρηση Υγειονομικού  

Ο χρήστης επιλέγει από το menu «Καταχώρηση Υγειονομικού», εμφανίζεται η παρακάτω 

οθόνη. 

 

3.1 Νέος Υγειονομικός  
3.1.1 Δημιουργία Νέου Υγειονομικού (Ιατρικού, Φαρμακευτικού, Οδοντιατρικού 

Συλλόγου και ΓΕΩΤ.Ε.Ε) 

Ο χρήστης για τη δημιουργία νέου μέλους  επιλέγει το πλήκτρο «Νέος Υγειονομικός». 

 

Με την επιλογή του λειτουργικού πλήκτρου , εμφανίζεται η οθόνη για 

καταχώρηση εγγραφής του νέου υγειονομικού. 

 

Η οθόνη χωρίζεται σε δύο (2) περιοχές: 
1. Στοιχεία Υγειονομικού 
2. Χρονικά Διαστήματα 
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Η πρώτη (1) περιοχή είναι τα Στοιχεία Υγειονομικού με ενεργοποιημένα λειτουργικά 
πλήκτρα:  
 

• Αποθήκευση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εγγραφή. 

• Επιστροφή: δίνει τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 
Ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει τα υποχρεωτικά πεδία Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. 
προκειμένου να συμπληρωθούν αυτόματα από το σύστημα τα λοιπά στοιχεία αυτού, 
Επώνυμο και Όνομα.  
 

 
 
Επιλέγει το λειτουργικό πλήκτρο «Αποθήκευση» ώστε να υπάρχει δυνατότητα για 

αναζήτηση ή δημιουργία νέων εγγραφών για τα χρονικά διαστήματα του μέλους. 

Μετά την αποθήκευση εμφανίζεται το μήνυμα η «Αποθήκευση εγγραφής ολοκληρώθηκε» 

και ενεργοποίηση του λειτουργικού πλήκτρου «Διαγραφή», για δυνατότητα διαγραφής της 

εγγραφής του υγειονομικού. 
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3.1.2 Διαγραφή Εγγραφής Υγειονομικού (Ιατρικού, Φαρμακευτικού, Οδοντιατρικού 
Συλλόγου και ΓΕΩΤ.Ε.Ε) 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή υγειονομικού που αποθήκευσε, επιλέγει 

το πλήκτρο . Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και επιλέγει «ΝΑΙ». 

 

Εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαγραφής. 
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3.1.3 Μηνύματα Σφάλματος Υγειονομικού 

Ακολουθούν ενδεικτικά μηνύματα σφάλματος: 

1. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί ο Υγειονομικός, με την αποθήκευση θα 

εμφανίζεται το παρακάτω  μήνυμα σφάλματος.   

 

2. Αν έχει καταχωρηθεί Υγειονομικός σε έναν σύλλογο, δεν επιτρέπεται η καταχώρηση 
του σε   παραπάνω από έναν σύλλογο, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «Ο 
υγειονομικός έχει καταχωρηθεί ήδη από άλλον σύλλογο». 
 

 

3. Στην περίπτωση που κάποια από τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί ή 

έχουν  συμπληρωθεί με λάθος στοιχεία, τότε το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο 

μήνυμα, το οποίο παραπέμπει στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να 

συμπληρωθεί ή να διορθωθεί.  

 

Ακολούθως ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και να πατήσει εκ 

νέου «Αποθήκευση». 

 
4. Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία 

Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. με το μητρώο , εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. 
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5. Αν ο χρήστης επιλέξει το λειτουργικό πλήκτρο «Νέα εγγραφή» για να εισάγει χρονικό 
διάστημα, χωρίς να έχει συμπληρώσει και αποθηκεύσει στοιχεία της κύριας 
εγγραφής, εμφανίζεται τότε αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. 

 

 

3.2 Χρονικά Διαστήματα 

Η δεύτερη περιοχή (2) περιοχή, είναι τα Χρονικά Διαστήματα που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης.  
 

 

Ενεργοποιημένα λειτουργικά πλήκτρα:  
 

• Αναζήτηση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει χρονικό διάστημα. 
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• Νέα εγγραφή: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη για δημιουργία νέας εγγραφής 

χρονικού διαστήματος. 

 
Σημείωση: Μπάρα πλοήγησης σελίδων και σύνολο εγγραφών ανά σελίδα, υπάρχει στο 

πάνω και  στο κάτω μέρος στον πίνακα. 

 
 

 

3.2.1 Δημιουργία Νέου Χρονικού Διαστήματος - Ιατρικού Συλλόγου 

Ο χρήστης επιλέγει το λειτουργικό πλήκτρο  για να δημιουργήσει το χρονικό 
διάστημα. 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με ενεργοποιημένα λειτουργικά πλήκτρα:  
 

• Αποθήκευση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εγγραφή. 

• Επιστροφή: δίνει τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

  Συμπληρώνει  τα πεδία: 
 

• Ημερομηνία εγγραφής – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο κάνουμε καταχώρηση 

ημερομηνίας ή επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο. 

• Συνέχιση απασχόλησης – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο γίνεται επιλογή από λίστα 
με τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ. 



Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 

 

 

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ_v02.00 

 

Σελίδα 15 of 31 

 

• Ημερομηνία διαγραφής - Πεδίο στο οποίο κάνουμε καταχώρηση ημερομηνίας 

διαγραφής. Υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο 

«Συνέχιση Απασχόλησης» με την τιμή ΟΧΙ. 

 
Ο  χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της 

εγγραφής. Με την αποθήκευση εμφανίζεται  το μήνυμα επιβεβαίωσης «Αποθήκευση 

εγγραφής ολοκληρώθηκε» και ενεργοποίηση των λειτουργικών πλήκτρων «Διαγραφή», για 

δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής του χρονικού διαστήματος και «Επιστροφή», για 

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

3.2.2 Διαγραφή Εγγραφής Χρονικού Διαστήματος – Ιατρικού Συλλόγου 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή του χρονικού διαστήματος που 

αποθήκευσε, επιλέγει το πλήκτρο . Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και 

επιλέγει «ΝΑΙ». 

 

Εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαγραφής. Επιλέγει το πλήκτρο «ΟΚ» και 

επιστρέφει στην αρχική οθόνη με τα χρονικά διαστήματα. 
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3.2.3 Δημιουργία Νέου Χρονικού Διαστήματος -Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Ο χρήστης επιλέγει το λειτουργικό πλήκτρο  για να δημιουργήσει το χρονικό 
διάστημα. 

 
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με ενεργοποιημένα λειτουργικά πλήκτρα:  
 

• Αποθήκευση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εγγραφή. 

• Επιστροφή: δίνει τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

 

  Συμπληρώνει  τα πεδία: 
 

• Ημερομηνία εγγραφής – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο καταχωρούμε την 

ημερομηνία εγγραφής ή επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο. 

• Συνέχιση απασχόλησης – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο γίνεται επιλογή από λίστα 
με τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
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• Ημερομηνία διαγραφής - Πεδίο στο οποίο κάνουμε καταχώρηση ημερομηνίας 

διαγραφή. Υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο 

«Συνέχιση Απασχόλησης» με την τιμή ΟΧΙ. 

• Ημερομηνία έκδοσης άδειας λειτουργίας Φαρμακείου - Υποχρεωτικό πεδίο, στο 

οποίο καταχωρούμε την ημερομηνία έκδοσης άδειας λειτουργίας φαρμακείου ή 

επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο. 

• Ημερομηνία έκδοσης ανάκλησης άδειας Φαρμακείου - Πεδίο στο οποίο κάνουμε 

καταχώρηση ημερομηνίας ανάκλησης άδειας φαρμακείου. Υποχρεωτικό πεδίο στην 

περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Συνέχιση Απασχόλησης» με την τιμή 

ΟΧΙ. 

 
Ο  χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της 

εγγραφής. Με την αποθήκευση εμφανίζεται  το μήνυμα επιβεβαίωσης «Αποθήκευση 

εγγραφής ολοκληρώθηκε» και ενεργοποίηση των λειτουργικών πλήκτρων «Διαγραφή», για 

δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής του χρονικού διαστήματος και «Επιστροφή», για 

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 
 

3.2.4 Διαγραφή Εγγραφής Χρονικού Διαστήματος Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή του χρονικού διαστήματος που 

αποθήκευσε, επιλέγει το πλήκτρο . Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και 

επιλέγει «ΝΑΙ». 
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Εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαγραφής. Επιλέγει το πλήκτρο ΟΚ και 

επιστρέφει στην αρχική οθόνη με τα χρονικά διαστήματα. 

 

 

3.2.5 Δημιουργία Νέου Χρονικού Διαστήματος -Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Ο χρήστης επιλέγει το λειτουργικό πλήκτρο  για να δημιουργήσει το χρονικό 
διάστημα. 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με ενεργοποιημένα λειτουργικά πλήκτρα:  
 

• Αποθήκευση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εγγραφή. 

• Επιστροφή: δίνει τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

 

  Συμπληρώνει  τα πεδία: 
 

• Ημερομηνία εγγραφής – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο κάνουμε καταχώρηση 

ημερομηνίας ή επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο. 

• Συνέχιση απασχόλησης – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο γίνεται επιλογή από λίστα 
με τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
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• Ημερομηνία διαγραφής - Πεδίο στο οποίο κάνουμε καταχώρηση ημερομηνίας 

διαγραφής. Υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο 

«Συνέχιση Απασχόλησης» με την τιμή ΟΧΙ. 

 
Ο  χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της 

εγγραφής. Με την αποθήκευση εμφανίζεται  το μήνυμα επιβεβαίωσης «Αποθήκευση 

εγγραφής ολοκληρώθηκε» και ενεργοποίηση των λειτουργικών πλήκτρων «Διαγραφή», για 

δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής του χρονικού διαστήματος και «Επιστροφή», για 

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

3.2.6 Διαγραφή Εγγραφής Χρονικού Διαστήματος – Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή του χρονικού διαστήματος που 

αποθήκευσε, επιλέγει το πλήκτρο . Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και 

επιλέγει «ΝΑΙ». 

 

Εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαγραφής. Επιλέγει το πλήκτρο «ΟΚ» και 

επιστρέφει στην αρχική οθόνη με τα χρονικά διαστήματα. 
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3.2.7 Δημιουργία Νέου Χρονικού Διαστήματος -ΓΕΩΤ.Ε.Ε 

Ο χρήστης επιλέγει το λειτουργικό πλήκτρο  για να δημιουργήσει το χρονικό 
διάστημα. 
 

 
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με ενεργοποιημένα λειτουργικά πλήκτρα:  
 

• Αποθήκευση: δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εγγραφή. 

• Επιστροφή: δίνει τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 

 

  Συμπληρώνει  τα πεδία: 
 

• Ημερομηνία εγγραφής – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο καταχωρούμε την 

ημερομηνία εγγραφής ή επιλογή από αναδυόμενο ημερολόγιο. 

• Συνέχιση απασχόλησης – Υποχρεωτικό πεδίο, στο οποίο γίνεται επιλογή από λίστα 
με τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
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• Ημερομηνία διαγραφής - Πεδίο στο οποίο κάνουμε καταχώρηση ημερομηνίας 

διαγραφή. Υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο 

«Συνέχιση Απασχόλησης» με την τιμή ΟΧΙ. 

• Είναι ομότιμο μέλος; Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε το χρονικό διάστημα- Υποχρεωτικό 
πεδίο, στο οποίο γίνεται επιλογή από λίστα με τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν η τιμή είναι ΝΑΙ 
συμπληρώνει ο χρήστης και τα πεδία Από – Έως. 

 
 

Ο  χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της 

εγγραφής. Με την αποθήκευση εμφανίζεται  το μήνυμα επιβεβαίωσης «Αποθήκευση 

εγγραφής ολοκληρώθηκε» και ενεργοποίηση των λειτουργικών πλήκτρων «Διαγραφή», για 

δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής του χρονικού διαστήματος και «Επιστροφή», για 

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

 
 

3.2.8 Διαγραφή Εγγραφής Χρονικού Διαστήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή του χρονικού διαστήματος που 

αποθήκευσε, επιλέγει το πλήκτρο . Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και 

επιλέγει «ΝΑΙ». 
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Εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαγραφής. Επιλέγει το πλήκτρο ΟΚ και 

επιστρέφει στην αρχική οθόνη με τα χρονικά διαστήματα. 

 

3.2.9 Μηνύματα Σφάλματος Χρονικού Διαστήματος 

Ακολουθούν ενδεικτικά μηνύματα σφάλματος: 

1. Στην περίπτωση που κάποια από τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί ή 

έχουν  συμπληρωθεί με λάθος στοιχεία, τότε το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο 

μήνυμα, το οποίο παραπέμπει στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να 

συμπληρωθεί ή να διορθωθεί.  
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Ακολούθως ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και να πατήσει εκ 

νέου «Αποθήκευση». 

 

2. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί εγγραφή με το ίδιο χρονικό διάστημα, 
εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. 
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3.3 Αναζητήσεις 
3.3.1 Αναζήτηση Υγειονομικού (Ιατρικού, Φαρμακευτικού, Οδοντιατρικού Συλλόγου και 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε) 

Ο χρήστης επιλέγει από το menu «Καταχώριση Υγειονομικού» και εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη: 
 

 
 

Αναζητάει υγειονομικό με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

• Α.Κ.Μ.Α 

• Α.Φ.Μ. 

• Επώνυμο 

• Όνομα 
 

Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
 

 
 

Ανακτά λίστα αποτελέσματος αναζήτησης σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώθηκαν.  
Εμφανίζονται οι αναλυτικές εγγραφές με συμπληρωμένα τα εξής πεδία: 

• ΑΜΚΑ  

• ΑΦΜ 

• Επώνυμο 

• Όνομα 

• Ημερομηνία καταχώρησης 
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Επιλέγει τον συγκεκριμένο υγειονομικό πατώντας τον σύνδεσμο Α.Μ.Κ.Α. Εμφανίζεται η 
καρτέλα του υγειονομικού μέλους. 
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3.3.2 Αναζήτηση Χρονικού Διαστήματος-Ιατρικού Συλλόγου 

Ο χρήστης μετά την ανάκτηση των αποτελέσματων του υγειονομικού, αναζητάει χρονικά 
διαστήματα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Χρονικά Διαστήματα». 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Αναζητάει χρονικά διαστήματα με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

• Ημερομηνία Εγγραφής 

• Ημερομηνία Διαγραφής 

• Συνέχιση Απασχόλησης 
Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
Ανακτά λίστα αποτελέσματος αναζήτησης σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώθηκαν.  
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3.3.3 Αναζήτηση Χρονικού Διαστήματος -Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Ο χρήστης μετά την ανάκτηση των αποτελέσματων του υγειονομικού, αναζητάει χρονικά 
διαστήματα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Χρονικά Διαστήματα». 
 

 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Αναζητάει χρονικά διαστήματα με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

• Ημερομηνία Εγγραφής 

• Ημερομηνία Διαγραφής 

• Συνέχιση Απασχόλησης 

• Ημερομηνία έκδοσης άδειας λειτουργίας Φαρμακείου 

• Ημερομηνία έκδοσης ανάκλησης άδειας Φαρμακείου 
Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
Ανακτά λίστα αποτελέσματος αναζήτησης σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώθηκαν.  
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3.3.4 Αναζήτηση Χρονικού Διαστήματος-Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Ο χρήστης μετά την ανάκτηση των αποτελέσματων του οδοντιατρικού μέλους, αναζητάει 
χρονικά διαστήματα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Χρονικά Διαστήματα». 
 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Αναζητάει χρονικά διαστήματα με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

• Ημερομηνία Εγγραφής 

• Ημερομηνία Διαγραφής 

• Συνέχιση Απασχόλησης 
Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
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Ανακτά λίστα αποτελέσματος αναζήτησης σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώθηκαν.  
 

 

 

3.3.5 Αναζήτηση Χρονικού Διαστήματος-ΓΕΩΤ.Ε.Ε 

Ο χρήστης μετά την ανάκτηση των αποτελέσματων του υγειονομικού, αναζητάει χρονικά 
διαστήματα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Χρονικά Διαστήματα». 
 

 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Αναζητάει χρονικά διαστήματα με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

• Ημερομηνία Εγγραφής 

• Ημερομηνία Διαγραφής 

• Συνέχιση Απασχόλησης 

• Είναι ομότιμο μέλος; 
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Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
Ανακτά λίστα αποτελέσματος αναζήτησης σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώθηκαν.  
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• Ιστορικό αλλαγών 

Έκδοση Αναθ. Ημ/νία Περιγραφή  Σελίδες 

01 00 25/2/2021 Αρχική έκδοση  

02 00 26/4/2021 Προσθήκη πληροφοριών Όλες 

 


