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∆ιαδικασία ∆ιορθώσεων στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρµάκων.  
 
Αξιότιµοι Κύριοι,  
Κατά την πλήρη λειτουργία του Νέου Συστήµατος ΕΟΦ, για την ηλεκτρονική υποβολή 
των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας των Φαρµάκων σε πραγµατικό χρόνο, άµεσα 
συνδεδεµένο µε το Σύστηµα Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης, και κατά την εκτέλεση 
των Συνταγών από τα Ιδιωτικά Φαρµακεία, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες 
λαθών που αφορούν στην καταχώριση  των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας από τους 
Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρµάκων, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται το προϊόν από 
τη χορήγησή του κατά την εκτέλεση της Συνταγής. 
Σηµειώνουµε ότι ο ΕΟΦ παρείχε στους ΚΑΚ τη δυνατότητα εκτενών διορθώσεων και 
συµπληρώσεων των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας µέσω του Νέου  Συστήµατος από 
την  21η Μαρτίου έως και 20η Απριλίου 2013 και από την 8η Μαΐου έως και τη 12η Μαΐου 
2013. 
Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι , όλοι  οι ΚΑΚ, είτε έχουν ειδοποιηθεί  από τον ΕΟΦ για 
διαπιστωµένα λανθασµένα στοιχεία Ταινίας Γνησιότητας των Φαρµάκων κατά τη 
λειτουργία του Συστήµατος είτε όχι, πρέπει να ελέγξουν ξανά την ορθότητα των 
δεδοµένων των Ταινιών Γνησιότητας που έχουν υποβάλλει στον ΕΟΦ από τον 
Φεβρουάριο του 2008 ως και σήµερα. 
 
Κατηγορίες Λαθών που διαπιστώθηκαν έως  τώρα: 

1. Αδήλωτες Αριθµήσεις Ταινιών Γνησιότητας στον ΕΟΦ, οι οποίες έχουν 
επικολληθεί σε προϊόντα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. 

2. Αριθµήσεις Ταινιών Γνησιότητας οι οποίες έχουν δηλωθεί στον ΕΟΦ ως 
σκάρτες, ενώ αφορούν σε Ταινίες Γνησιότητας που είναι επικολληµένες, χωρίς 
πρόβληµα, σε προϊόντα που βρίσκονται επίσης στην αγορά. 

3. Αριθµήσεις Ταινιών Γνησιότητας που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΦ ως 
επικολληµένες σε διαφορετικό φάρµακο (13ψήφιο barcode) από αυτό 
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που διακινείται ήδη στην αγορά. Το λάθος αφορά σε επίπεδο περιεκτικότητας 
ή/και  συσκευασίας ή και εξολοκλήρου στο σήµα του φαρµάκου. 

4. Λάθος δήλωση του Έτους εκτύπωσης της Ταινίας Γνησιότητας. 
5. Αριθµήσεις Ταινιών Γνησιότητας που έχουν δηλωθεί στο σωστό φάρµακο, 

αλλά σε λανθασµένο Αριθµό Παρτίδας. 
 
Αν και, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,  η αποκλειστική ευθύνη της ορθής 
δήλωσης των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας στον ΕΟΦ ανήκει στον ΚΑΚ, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την οµαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας  µέχρι και τον 
τελικό αποδέκτη του φαρµάκου, ο ΕΟΦ καλεί, εκ νέου και µέχρι το Σάββατο 25 
Μαϊου 2013  και ώρα 11.30 µµ,  τους   Κατόχους  Άδειας Κυκλοφορίας  να 
αποστείλουν,  Αίτηµα ∆ιόρθωσης – Εξουσιοδότησης προς τον ΕΟΦ των 
κατηγοριών των λαθών µόνο των περιπτώσεων 2,  3, 4 και 5 των στοιχείων 
της Ταινίας Γνησιότητας, παραθέτοντας  παράλληλα τις απόψεις τους για το λάθος, 
αποκλειστικά στο e-mail: labels.correct@eof.gr (∆εν θα χρησιµοποιηθούν τα e-mails: 
labels@eof.gr και support@eof.gr ) 
Τα Αιτήµατα πρέπει να είναι περιεκτικά, απολύτως σαφή ,συγκεκριµένα και να 
αναφέρουν επακριβώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διόρθωση. 
Επιπλέον πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το τηλέφωνο επικοινωνίας 
του  αποστολέα. 
Ο ΕΟΦ θα εξετάσει τα Αιτήµατα κατά περίπτωση, αρµοδίως, και θα προβεί στη 
διόρθωση µόνον των στοιχείων αυτών που αφορούν σε προφανή λάθη, σύµφωνα 
πάντα µε τα Αιτήµατα. 
Όσον αφορά την κατηγορία  λάθους 1, οι ΚΑΚ, αφού προηγουµένως  αποστείλουν 
επίσης τις απόψεις τους για την περίπτωση αυτή στο παραπάνω e-mail, πρέπει να 
προβούν σε δήλωση των Αριθµήσεων αυτών, το αργότερο µέχρι και το Σάββατο 
25 Μαϊου 2013 και ώρα 11.30 µµ, µέσω του Νέου Συστήµατος ΕΟΦ, για την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας των Φαρµάκων σε 
πραγµατικό χρόνο .   
Ο ΕΟΦ υπενθυµίζει, και εφιστά την απόλυτη προσοχή των  Κατόχων Άδειας 
Κυκλοφορίας, ότι το Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα αποκλείει 
οριστικά πλέον  τα  Φάρµακα  των οποίων το barcode του σειριακού Αριθµού της 
Ταινίας δεν έχει δηλωθεί και µε το σωστό τρόπο στον ΕΟΦ δια µέσου του Νέου 
Συστήµατος, και ως και τούτου δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση των Συνταγών που 
περιέχουν προϊόντα τα οποία εµπίπτουν σε αυτή την περίπτωση.  
Ευχαριστούµε για την συνεργασία. 

Ο Πρόεδρος ∆Σ/ΕΟΦ 
   Καθ. Ι. Τούντας 



 
Πίνακας Αποδεκτών (προς ενηµέρωση των 
µελών τους): 
 
1. ΣΦΕΕ, Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 
15232  
             Χαλάνδρι, FAX: 2106891060 
2. ΠΕΦ, Κηφισίας 324, 15451 Ν. Ψυχικό, 
FAX:  
             2105247139 
3. ΣΑΦΕΕ, Τ.Θ. 52894, 14610 Ν. Ερυθραία, FAX: 210 8071573 
 

6. ΕΦΕΧ, FAX: 210 6197141 
 
 
ΜΗ ΜΕΛΗ 
ΙΦΕΤ, FAX: 210 6039640 
VIOFAR, FAX : 210 2461937 
PHARMA CHEMIE, FAX: 2310 256057 
LEOVAN, FAX : 210 9614945 
Α∆Η. ΦΑΡΜ, FAX : 210 5224184 
IPSEN, FAX : 210 9887911 
DOCTUM , FAX : 210 6643614 
MEDICHROM, FAX : 210 6020118 
MEDIPLANTS, FAX : 23210 97963 
PHARMA CARE, FAX : 210 2887520 
ΒΙΟΣΤΑΜ FAX : 210 7790882 
PROCTER & GAMBLE, FAX : 210 8764114 
NI-THE, FAX : 210 6643895 
ΦΑΡΜΕΞ, FAX : 210 5144279 
ΖΑΡΜΠΗ, FAX: 210 6447012 
VOCATE, FAX: 210 9646582 
VELKA HELLAS, FAX: 210 6776552 

 


