
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ       

Μεςογείων 284, 155 62         Χολαργόσ 

Γραφείο Β’ Αντιπροζδρου  

Πλθροφορίεσ:   

                       

 

 

Θζμα: Ενημζρωςη αναφορικώσ με την Εγκφκλιο του ΕΟΦ με αριθμό πρωτοκόλλου 

16142/02.03.2012 

 

ε ςυνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ με εκπροςϊπουσ των Ενϊςεων ςασ τθν Πζμπτθ 08.03.2012,  

αναφορικϊσ με τον ζλεγχο και τθν ακφρωςθ τθσ ταινίασ γνθςιότθτασ των φαρμάκων που 

περιλαμβάνονται ςτον Κατάλογο Φαρμακευτικϊν Ιδιοςκευαςμάτων ςοβαρϊν αςκενειϊν 

του άρκρου 12 τθσ παρ. 2 του Ν3816/2010  και τθσ ςχετικισ εγκυκλίου του ΕΟΦ με αρικμό 

πρωτοκόλλου 16142/02.03.2012 ςασ  ενθμερϊνουμε εκ νζου για τα εξισ: 

 

1. Κατεγράφθ ζνα κοινϊσ αποδεκτό περίγραμμα λειτουργικϊν απαιτιςεων για τθν 

εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ διάκεςθσ των ταινιϊν γνθςιότθτασ για φαρμακευτικά 

προϊόντα που περιλαμβάνονται ςτο Ν3816/2010.  

2. Σθν ερχόμενθ Σετάρτθ 14.03.2012 και ϊρα 11:00 κα γίνει επίδειξθ τθσ εφαρμογισ του 

ΕΟΦ ςτισ Φαρμακευτικζσ Εταιρείεσ  ςτθν αίκουςα «Καββαδία-Καηάηθ». 

3. Η κοινά αποδεκτι λφςθ κα προβλζπει ότι δεν απαιτείται καταχϊριςθ ςτοιχείων 

τιμολογίου και δελτίου αποςτολισ κα είναι όμωσ διακζςιμοι οι αρικμοί ταινίασ 

γνθςιότθτασ που φζρουν τα προϊόντα που βρίςκονται ςε κατάςταςθ «προσ διάκεςθ 

ςτθν αγορά». Σα ςτοιχεία που κα αποςτζλλονται είναι εν ολίγοισ ίδια με αυτά που και 

ςιμερα καταχωροφνται θλεκτρονικά και αφοροφν ςτθ ςιμανςθ προϊόντων με 

αναφορά ςε αρικμοφσ ταινίασ γνθςιότθτασ.   

4. Αναςτζλλεται θ ιςχφσ τθσ υφιςτάμενθσ εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 

16142/02.03.2012 και κα εκδοκεί ορκι επανάλθψθ τθσ εγκυκλίου με νζα περιγραφι 

Χολαργόσ: 09.03.2012 
Αρ. πρωτ.: 18317 
 

Προσ:   

(1) φνδεςμο Φαρμακευτικών 
Εταιρειών Ελλάδοσ 

(2) Πανελλήνια Ένωςη 
Φαρμακοβιομηχανίασ 



διεργαςίασ μετά όμωσ τθν επίδειξθ τθσ τεχνικισ λφςθσ που κα παρουςιαςκεί τθν 

Σετάρτθ  14.03.2012 ϊςτε να υπάρξει ςαφισ και ακριβισ περιγραφι των ςτοιχείων.  

 

Παρακαλοφμε για τθν ανταπόκριςι ςασ για ςυμμετοχι ςτθν επίδειξθ τθσ επόμενθσ 

Σετάρτθσ 14.03.2012.  

 

Ο Β’ Αντιπρόεδροσ Δ του ΕΟΦ 

 

Παναγιϊτθσ Β. Βαςιλάκθσ 

 

 

Εςωτερικι Διανομι 

1. Πρόεδροσ Δ ΕΟΦ, κ. Ι Σοφντασ 

2. Α’ Αντιπρόεδροσ Δ ΕΟΦ, κ. Μ. κουρολιάκου 

3. Δνςθ Ελζγχου Παραγωγισ & Κυκλοφορίασ Προϊόντων 

4. Δνςθ Πλθροφορικισ & Οργάνωςθσ 

   

  

 


