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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Τροποποίηση  της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ  του ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ. 68862/3-12-2004 ως προς 

τον χρόνο Υποβολής των στοιχείων της  Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμάκων  από τους 

ΚΑΚ. 

 

Έχοντες υπόψη : 

1) Tο  Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3)«Ίδρυση , οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως ισχύει 

σήμερα. 

2) Το άρθρο δεύτερο παρ. 3 περ. β της υπουργικής απόφαση ς ΓΥ24α/1-3-2012/ΦΕΚ Β΄545 /1-3-2012 

3)Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/82161/2012(ΦΕΚ 2734/Β΄/2012) κοινής υπουργικής 

απόφασης. 

4 )Το Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α 3/11-1-1983) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου  27 παράγραφοι 3 και 4  

5)Την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.68862/3-12-2004 περί  ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των 

Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας των KAK. 

6)Το πλαίσιο της συντονισμένης δράσης  του ΕΟΦ  με το Υ.Υ. για την αυτοματοποίηση διαδικασιών 

ταυτοποίησης φαρμάκων και ακύρωσης ηλεκτρονικά της ταινίας γνησιότητας που φέρουν τα 

φάρμακα ,την ανάγκη παρακολούθησης των στοιχείων διακίνησης των φαρμάκων στην Ελληνική 

επικράτεια  τόσο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσο και για τον έλεγχο της διακίνησης.  

 

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την τροποποίηση της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 68862/3-12-2004 που αφορά στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής των στοιχείων των Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας των 

ΚΑΚ, ως προς τον χρόνο υποβολής τους. 

 

Από την 26/3/2013 το  σύστημα της μηνιαίας καταχώρισης των Απογραφικών Δελτίων 

Ταινίας Γνησιότητας αντικαθίσταται από την καταχώριση των στοιχείων αυτών σε 

πραγματικό χρόνο και συνεπώς 
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Α) Όλοι οι ΚΑΚ θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία των Απογραφικών Δελτίων της Ταινίας 

Γνησιότητας σε πραγματικό χρόνο. 

 

Β) Για το σκοπό αυτό, Ο ΕΟΦ, έχει ήδη ενεργοποιήσει στο Διαδικτυακό Τόπο του  

(www.eof.gr , online υπηρεσίες) την ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφικά Δελτία  Ταινίας» 

ανάλογη με εκείνες που ήδη λειτουργούν και με την οποία, οι ΚΑΚ θα πρέπει να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας σε 

πραγματικό χρόνο και αμέσως μετά κατά την ολοκλήρωση της επικόλλησης των Ταινιών 

Γνησιότητας στα Φάρμακα. 

 

Ο χρήστης καταχωρεί τον 9ψηφιο Κωδικό ΕΟΦ (Barcode φαρμάκου) και  τον 12ψηφιο 

Μοναδικό Σειριακό Αριθμό της Ταινίας γνησιότητας (Barcode ταινίας Γνησιότητας) είτε  με 

συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode reader) είτε με πληκτρολόγηση του, 

κατ’επιλογήν του. 

Εάν επιλεγεί ως τρόπος η καταχώρηση με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode 

reader), οι ΚΑΚ υποχρεώνονται να εφοδιαστούν με τις ανάλογες συσκευές για τις οποίες 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές. 

Βεβαίως, ισχύει και ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών, και η 

αναφόρτωση του αρχείου που περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, στην βάση του ΕΟΦ. 

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργεί επί 24ωρου προκειμένου να δέχεται τα στοιχεία σε 

συνεχόμενη βάση και κατά τον πραγματικό χρόνο της επικόλλησης των Ταινιών Γνησιότητας 

οπότε παύει να υφίσταται η υποχρέωση για  μηνιαία υποβολή των Απογραφικών Δελτίων 

Ταινίας Γνησιότητας και η εξ αυτής ισχύουσα προθεσμία . 

Πατήστε  εδώ ( σύνδεση με « Βοήθεια » -Διαδικτυακή πύλη ΕΟΦ) για πλήρεις και 

αναλυτικές τεχνικές οδηγίες , που αφορούν στην λειτουργία και τον τρόπο χρήσης της 

εφαρμογής αυτής. 

Στα πλαίσια της ασφαλούς μετάβασης στην υποβολή των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο 

παρακαλούμε για το μήνα Απρίλιο να υποβληθούν τα στοιχεία ΚΑΙ με τον μέχρι τώρα 

ισχύοντα τρόπο. 

 

Σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της  κατάθεσης στον ΕΟΦ της 

Υπεύθυνης Δήλωσης των ΚΑΚ, περί ορθότητας, πραγματικότητας και ακρίβειας των 

στοιχείων που υποβάλλονται δια μέσου του συστήματος αυτού. 

 

Παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι να τηρήσουν τα παραπάνω. 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΕΟΦ 

 

      Ιωάννης Τούντας 

                                                                    Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών  



 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. ΣΦΕΕ 

2. ΠΕΦ 

3. ΚΑΚ, μη μέλη Συλλόγων,  

Εσωτερική Διανομή 

1. Δνση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων 

2. Δνση Πληροφορικής & Οργάνωσης 

3. Γραφεία Α’ & Β’ Αντιπροέδρου ΔΣ ΕΟΦ   


