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Οι Φορείς Υπηρεσιών Υγείας υποχρεούνται να ενημερώνουν καθημερινά τη Βάση
Δεδομένων. Η συνεχής εισαγωγή πληροφοριών επιτυγχάνει τον εμπλουτισμό του
Παρατηρητηρίου Τιμών με νέα υλικά και τιμές.

Διακόπτεται η εμφάνιση του ηλεκτρονικού αρχείου του Παρατηρητηρίου Τιμών στη μορφή
PDF, και στη θέση του εμφανίζεται η Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων, μαζί με αναλυτικές
οδηγίες λειτουργίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις: 213 2010 - 554 / 567 / 569 / 551

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
Προς τους Επισκέπτες: Κάθε χρήστης, που επισκέπτεται την ηλεκτρονική βάση του
Παρατηρητήριου Τιμών και ενημερώνεται από αυτή καλείται ως «επισκέπτης». Ο
επισκέπτης έχει τη δυνατότητα απλής αναζήτησης των υλικών βάσει του αύξοντα αριθμού
μητρώου υλικού, περιγραφή του υλικού ή της κατηγορίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σε κάθε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, έχουν ορισθεί συγκεκριμένοι χρήστες της
βάσης δεδομένων, οι οποίοι καταχωρούν καθημερινά τις τιμές και τις ποσότητες του
υγειονομικού υλικού και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προμηθεύεται ο φορέας
μέσω συμβάσεων ή εξωσυμβατικά.
Η καταχώρηση των στοιχείων στην Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων είναι η ακόλουθη:

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης εισάγει το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που του έχει
παραχωρηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και καταγράφει τα αιτήματα του φορέα
του. Στη συνέχεια μέσω του Πίνακα Ελέγχου εισάγει πληροφορίες στα ανάλογα πεδία.

Περιγραφή Πίνακα Ελέγχου:
Ιστορικό αιτημάτων τιμών.

Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης ενημερώνεται για το σύνολο των εγγραφών, που έχει
καταχωρήσει ο φορέας και για τις τιμές των ειδών που περιλαμβάνονται στη Βάση
δεδομένων.

Ιστορικό αιτημάτων Υλικών.

Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης ενημερώνεται για το σύνολο των εγγραφών που έχει
καταχωρήσει, σχετικά με τα νέα υλικά και τις τιμές τους.

Νέο αίτημα τιμής .

Στο πεδίο αυτό γίνεται η καταχώρηση των τιμών των υλικών που περιέχονται στη Βάση
δεδομένων. Οι τιμές αφορούν τα υλικά που προμηθεύονται οι φορείς, είτε μέσω σύμβασης
είτε εξωσυμβατικά.

Νέο αίτημα Υλικού.

Στο πεδίο αυτό εντάσσονται υλικά που δεν περιέχονται στην Βάση δεδομένων . Η
καταγραφή του νέου υλικού περιλαμβάνει τη γενική περιγραφή του και όχι την εμπορική
ονομασία, που προτείνεται για ένταξη στο Παρατηρητήριο Τιμών από τον φορέα, καθώς
επίσης και την τιμή που αναγράφεται στην προσφορά ή στα τιμολόγια του προμηθευτή.

Προφίλ.

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.
Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην Βάση Δεδομένων ο χρήστης έχει την επιλογή της
«σύνθετης» αναζήτησης μέσω των παρακάτω πεδίων όπως:
Όνομα υλικού ή αριθμό μητρώου υλικού ή των εξής κωδικών : CPV , GMDN, Γενικής
Λογιστικής και κωδικό Παρακολούθησης.



Όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει κάποια από τα παραπάνω πεδία μπορεί να αναζητήσει το
υλικό μέσω της «έξυπνης αναζήτησης».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Όταν ο χρήστης επιλέξει το υλικό προχωρά στην καταγραφή των αναγκαίων πληροφοριών
στα αντίστοιχα πεδία.

Στο πεδίο των τιμών ο δεκαδικός αριθμός πρέπει να διαχωρίζεται με τελεία (.) .
Όταν η μονάδα μέτρησης του προς καταχώρηση υλικού δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της
βάσης δεδομένων, ο χρήστης υποχρεούται να συμπληρώσει στο πεδίο «σχόλια» την
μονάδα μέτρησης αυτού.
Αφού ολοκληρώσει την καταγραφή του αιτήματος, επιλέγει το πεδίο «Υποβολή» και τα
στοιχεία αποστέλλονται για επεξεργασία στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Σε περιπτώσεις λάθους, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αποστέλλοντας στην Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας ηλεκτρονικά νέο αίτημα και στα σχόλια πρέπει να αναγράφεται και ο
αύξων αριθμός της λανθασμένης εγγραφής.
Ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματός του –έγκριση ή απόρριψη- μέσω της
Βάσης δεδομένων στο πεδίο « Ιστορικό Αιτημάτων».

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Επιλογή πεδίου «Νέο αίτημα Υλικού»

Για την εισαγωγή νέων υλικών στη Βάση δεδομένων, ο χρήστης εντάσσει το αίτημά του σε
κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή υποκατηγορίες.

Εισαγωγή στοιχείων και τιμής του νέου υλικού.

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά όλα τα πεδία. Στο πεδίο «όνομα υλικού»
συστήνεται να αναγράφεται η γενική περιγραφή του υλικού και να αποφεύγεται η χρήση της
εμπορικής ονομασίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ
1. Στο πεδίο σχόλια να συμπληρώνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:
η ΤΙΜΗ και η ΠΟΣΟΤΗΤΑ του κάθε υλικού για να είναι έγκυρη και ολοκληρωμένη η
εισαγωγή του νέου αιτήματος στη Βάση δεδομένων.

2. Τα Τρόφιμα δεν καταχωρούνται στην βάση δεδομένων.

