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https://www.eopyykmes.gr 
 

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή  

Για να πραγματοποιηθεί πρόσβαση στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να πληκτρολογήσει στην 
γραμμή διεύθυνσης (address bar) του περιηγητή (browser) την ακόλουθη διεύθυνση: 

https://www.eopyykmes.gr 

Τότε θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα: 

 
 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο s της διεύθυνσης https://www.eopyykmes.gr 

 

Στην περίπτωση που ξεχαστεί και δεν πληκτρολογηθεί σωστά η διεύθυνση, τότε δεν θα εμφανιστεί η 
παραπάνω εικόνα. 

 

Εισαγωγή Α.Φ.Μ.  

Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να πληκτρολογήσει τον 
Α.Φ.Μ. του φαρμακείου. Εφόσον ο Α.Φ.Μ. είναι έγκυρος (9-ψήφιος με ορθό ψηφίο ελέγχου), ο/η 
φαρμακοποιός μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και να μεταβεί στον οθόνη «Στοιχεία 
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Φαρμακείου». Αν o Α.Φ.Μ. δεν είναι έγκυρος ή δεν αντιστοιχεί σε ενεργή σύμβαση φαρμακείου, τότε 
εμφανίζεται μήνυμα λάθους όπως ακολούθως: 

 

και ο/η φαρμακοποιός μπορεί να προσπαθήσει ξανά διορθώνοντας τον Α.Φ.Μ. του. 

 

Στοιχεία Φαρμακείου 

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου και η επωνυμία του 
φαρμακείου που αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. που καταχώρησε ο/η φαρμακοποιός στην προηγούμενη 
οθόνη, όπως αυτά τηρούνται στα αρχεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και απομένει η συμπλήρωση των 
υπόλοιπων πεδίων από τον/την φαρμακοποιό. 

 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. 

Ο/Η φαρμακοποιός θα πρέπει να συμπληρώσει το e-mail του/της, να επιλέξει τη ∆.Ο.Υ. που υπάγεται 
το φαρμακείο, να συμπληρώσει τη διεύθυνση του φαρμακείου (δηλ. την οδό, τον αριθμό, τον Τ.Κ., την 
περιοχή) καθώς και τουλάχιστον ένα τηλέφωνο επικοινωνίας όπως στην ακόλουθη εικόνα και στην 
συνέχεια να κάνει κλικ στο κουμπί «Επόμενο»: 
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Σημειώστε ότι στα πεδία υπάρχουν κανόνες που ελέγχουν την εγκυρότητα της μορφής των 
περιεχομένων ώστε να περιοριστούν τα λάθη. Έτσι για παράδειγμα το e-mail πρέπει να αποτελείται 
αποκλειστικά από λατινικούς χαρακτήρες, να περιλαμβάνει τους χαρακτήρες «@» και «.» και να έχει 
ορθή κατάληξη, ο Τ.Κ. να είναι 5-ψήφιος και το τηλέφωνο 10-ψήφιο. Στην περίπτωση που κάποιο 
πεδίο συμπληρώθηκε με μη αποδεκτή τιμή ή δεν συμπληρώθηκε καθόλου, όταν ο/η φαρμακοποιός 
κάνει κλικ στο κουμπί «Επόμενο», η εφαρμογή θα εμφανίσει κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα από το 
πεδίο με το πρόβλημα, για παράδειγμα όπως ακολούθως: 

 

 

Λογαριασμός Χρήστη 

Σε αυτό το σημείο (βλ. ακόλουθη οθόνη) ο/η φαρμακοποιός καταχωρεί το username (όνομα χρήστη) 
και το Password (κωδικό) για την πρόσβαση στην παρούσα εφαρμογή και στην συνέχεια κάνει κλικ 
στο κουμπί «Επόμενο».  
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Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 5 χαρακτήρες. Επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι λατινικοί χαρακτήρες 
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πεζά), αριθμοί και οι ειδικοί χαρακτήρες !, @, ^, #, -, +, =, _ και $. 

Στην περίπτωση που το username που καταχωρήσει ο/η φαρμακοποιός έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από 
άλλο/η φαρμακοποιό, τότε στο τελικό βήμα της εφαρμογής (κατά την τελική Καταχώρηση των 
στοιχείων) εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ώστε ο/η φαρμακοποιός να επιστρέψει στην αντίστοιχη 
οθόνη και να καταχωρήσει άλλο username. 

 

 

Επιβεβαίωση στοιχείων 

Σε αυτό το σημείο (βλ. ακόλουθη οθόνη), ο/η φαρμακοποιός είτε επιβεβαιώνει τα στοιχεία που 
καταχώρησε στις προηγούμενες οθόνες κάνοντας κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση», είτε επιστρέφει 
στις προηγούμενες οθόνες κάνοντας κλικ διαδοχικά στο κουμπί «Προηγούμενο» ώστε να διορθώσει 
τα στοιχεία του. 
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση», εάν το username που έχει καταχωρήσει ο/η 
φαρμακοποιός έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από άλλο/η φαρμακοποιό, τότε εμφανίζεται το ακόλουθο 
μήνυμα  

  

ώστε ο/η φαρμακοποιός να επιστρέψει στην οθόνη «Λογαριασμός Χρήστη» και να χρησιμοποιήσει 
ένα άλλο username. 

∆ιαφορετικά, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 

 

μέσω της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή σας αλλά και να αποθηκεύσετε στον 
σταθμό εργασίας σας την αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού χρήστη. Προκειμένου να 
εκτυπώσετε/αποθηκεύσετε την αίτηση (η οποία παρέχεται σε μορφή pdf), ο browser σας θα πρέπει να 
διαθέτει pdf plugin. Αναλόγως το plugin που διαθέτετε μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 

 Σύροντας το ποντίκι σας προς τα κάτω και δεξιά θα σας εμφανίσει τα ακόλουθα 

εικονίδια/εργαλεία . Επιλέγοντας τον εκτυπωτή (τελευταίο εικονίδιο) 
μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση στον εκτυπωτή που είναι ορισμένος στον σταθμό 
εργασίας σας, ενώ επιλέγοντας τη δισκέτα (προτελευταίο εικονίδιο) μπορείτε να 
αποθηκεύσετε στον σταθμό εργασίας σας την αίτηση. 

 Σύροντας το ποντίκι σας προς τα κάτω στο κέντρο θα σας εμφανίσει τα ακόλουθα 

εικονίδια/εργαλεία . Επιλέγοντας τον εκτυπωτή (δεύτερο εικονίδιο) 
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μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση στον εκτυπωτή που είναι ορισμένος στον σταθμό 
εργασίας σας, ενώ επιλέγοντας τη δισκέτα (πρώτο εικονίδιο) μπορείτε να αποθηκεύσετε στον 
σταθμό εργασίας σας την αίτηση. 

 Να επιλέξετε το εικονίδιο της δισκέτας ή του εκτυπωτή ώστε να αποθηκεύσετε ή να 
εκτυπώσετε αντιστοίχως την αίτηση (βλ. κόκκινο κύκλο στην ακόλουθη εικόνα) 

 

 

Η αίτηση αυτή (ακολουθεί δείγμα) θα πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί με την σφραγίδα του 
φαρμακείου και να εσωκλεισθεί στον φάκελο με τις συνταγές της επόμενης υποβολής. Στην 
περίπτωση που έχετε καταχωρήσει περισσότερες από μία αιτήσεις στην εφαρμογή, σημειώστε ότι θα 
πρέπει να αποστείλετε στο Κ.Μ.Ε.Σ. μόνο μία αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού (την τελευταία που 
εκτυπώσατε), διαφορετικά ο λογαριασμός σας δεν θα ενεργοποιηθεί. 
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Στην περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο είτε η αίτηση δεν εμφανίστηκε, είτε χάσατε το αρχείο, 
μπορείτε κάνοντας κλικ αριστερά στην οθόνη στο εδώ (βλ. ακόλουθη οθόνη, σε κόκκινο κύκλο) να 
επαναλάβετε τη διαδικασία.  

 

 

Σημειώσεις:  

 Στην περίπτωση που έχετε καταχωρήσει περισσότερες από μία αιτήσεις στην εφαρμογή, 
σημειώστε ότι θα πρέπει να αποστείλετε στο Κ.Μ.Ε.Σ. μόνο μία αίτηση ενεργοποίησης 
λογαριασμού (την τελευταία που εκτυπώσατε), διαφορετικά ο λογαριασμός σας δεν θα 
ενεργοποιηθεί. 

 Αν σε οποιοδήποτε βήμα πιέζοντας το κουμπί «Επόμενο» η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται 
χωρίς να εμφανίζεται μήνυμα λάθους, πιέστε το πλήκτρο F5 του πληκτρολογίου σας για να 
επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 

 Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό καθ’ όλη τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων και 
μέχρι να εμφανιστεί η αίτηση ενεργοποίησης στην οθόνη, να αποφεύγεται η χρήση του front 

και το back του browser (  ή ). 

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την 
αίτηση ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία από την 
αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 


