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     Σε   συνέχεια των παραπάνω Εγκυκλίων και για την αποκατάσταση δυσλειτουργιών  

     διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

1. Μέχρι και την 15
η
 Μαϊου 2013, (1 μήνας από την έναρξη λειτουργίας του Νέου 

Συστήματος-χρόνος ο οποίος λειτουργεί ως περίοδος οικοδόμησης της 

εμπιστοσύνης στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Συστήματος) είναι 

υποχρεωτική, η ακύρωση της Ταινίας Γνησιότητας με ανεξίτηλο μελάνι, από τους 

ΚΑΚ (Σκάρτες Ταινίες κατά την επικόλληση και ταινίες από Εξαγωγές/Ενδοκοινοτικές 

διακινήσεις) και από τις Φαρμακαποθήκες σε περίπτωση Εξαγωγής -Ενδοκοινοτικής 

διακίνησης φαρμάκων.  

2. Επί του παρόντος και μέχρι νεωτέρας,  καμία Ταινία Γνησιότητας δεν επιστρέφεται 

από τις Φαρμακαποθήκες  στον ΕΟΦ.  

3. Παραμένει η υποχρέωση των ΚΑΚ για επιστροφή των σκάρτων ταινιών, που 

προκύπτουν κατά τη επικόλληση και η επιστροφή ρολών κατά οποία κρίνονται ως 

ακατάλληλα για επικόλληση, αφού δηλωθούν πρώτα στον ΕΟΦ, μέσω του 

Συστήματος, στην επιλογή «Επιστροφές» και «Σκάρτα», αναλόγως.  

4. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ο ΕΟΦ θα επανέλθει με νεότερη σχετική 

ανακοίνωση που θα αφορά στα παραπάνω.   

5. Η υποχρέωση της υποβολής στον ΕΟΦ της Υπεύθυνης Δήλωσης ανά μήνα, περί της 

αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας, παραμένει και 

επιπροσθέτως απαιτείται να δηλώνουν οι ΚΑΚ και οι Φαρμακαποθήκες ότι «Όλες οι 

Ταινίες Γνησιότητας, κάθε περίπτωσης (επικολλημένες, σκάρτες, εξαγωγές κλπ) 

έχουν δηλωθεί δια μέσου του Νέου Συστήματος στον ΕΟΦ» 

6. Στην περίπτωση που οι ΚΑΚ δεν έχουν δηλώσει στον ΕΟΦ  τους σειριακούς Αριθμούς 

των Ταινιών Γνησιότητας που έχουν επικολληθεί στο παρελθόν ή που επικολλούν 
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τώρα σε πραγματικό χρόνο και πριν την απελευθέρωση των προϊόντων στην αγορά, 

όπως οφείλουν, κατά την καταχώρηση των στοιχείων της Ταινίας στο Σύστημα του 

ΕΟΦ, από τις Φαρμακαποθήκες, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή των 

Φαρμακαποθηκών, το μήνυμα «Οι αριθμήσεις των ταινιών δεν έχουν επικολληθεί». 

Οι Φαρμακαποθήκες απομονώνουν αυτές τις εγγραφές από το κυρίως αρχείο, 

δημιουργούν ένα νέο αρχείο xls ή csv  και το αποστέλλουν  στο  e-mail: 

labels@eof.gr. 

7. Από τη χρονική στιγμή της αποθήκευσης των δεδομένων στην βάση του νέου 

Συστήματος του ΕΟΦ, οι χρήστες (ΚΑΚ και Φαρμακαποθήκες) έχουν στη διάθεση 

τους 3 ώρες προκειμένου να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή. (Διαγραφή, διόρθωση 

κλπ). Ο χρόνος αυτός, είναι ο μικρότερος,  κατά τον οποίον ένα φαρμακευτικό 

προϊόν αμέσως μετά την επικόλληση του με Ταινία Γνησιότητας, δύναται να 

διατεθεί σε ασθενή μέσω του Φαρμακείου. 

 

                                                                          Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΠΚΠ 

 

                                                                                                       Β. Σταμάτη 


