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Αξιότιμοι Κύριοι 

 

Στα πλαίσια της  βελτίωσης  της παρακολούθησης των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας  Φαρμάκων που προορίζονται 

για Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της νόμιμης διακίνησης των 

φαρμάκων, για την  υποστήριξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με στόχο την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 

, τον ομαλό εφοδιασμό και την αποφυγή ελλείψεων στην εγχώρια αγορά, την εξαγωγή συμπερασμάτων  μετά από 

επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγει ο ΕΟΦ από την ταινία γνησιότητας , που αφορούν σε επιδημιολογικά 

χαρακτηριστικά και τις τάσεις στη συνταγογράφηση και την κατανάλωση. 

ο ΕΟΦ από τις 15/4/2013  εφαρμόζει  την Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμάκων 

που προορίζονται για Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές, και συγκεκριμένα την καταχώριση τους σε πραγματικό 

χρόνο( real time ) στις  βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στον ΕΟΦ για το σκοπό αυτό,σύμφωνα με την σχετική 

εγκύκλιο που θα εκδοθεί. 

 

Μετά την συνεργασία με την εταιρεία που υποστηρίζει μηχανογραφικά τον ΕΟΦ  και επειδή οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι απλές και  έχουν  παρουσιασθεί  στους ΚΑΚ κατά την συνάντηση στις 21-3-2013  και για τις  

Φαρμακαποθήκες  είχε συζητηθεί κατά τον περασμένο Απρίλιο, δεν κρίνεται  ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει η 

παρουσίαση  των σχετικών  ηλεκτρονικών εφαρμογών με δεδομένο ότι στην εγκύκλιο θα αναφέρονται τα βήματα κατά  

την διαδικασία καταχώρισης. 

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορετική άποψη  είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. 

 

                                                                                                     Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΠΚΠ 

 

                                                                                                                             Β. Σταμάτη 

 

 

 

 Πίνακας Αποδεκτών (προς ενημέρωση των μελών τους): 

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων 

 Βερανζέρου 34, 10432 Αθήνα 

 Fax: 210 5221762 

2. ΟΣΦΕ 

 Μπουμπουλίνας 5, Αγ. Δημήτριος, 17343, Αθήνα 

 Fax: 210 9767881 

 

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 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

-   Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας 

-  Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

 


