
Οδηγίες Συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής Στο 
Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων του ΚΟΕΦ 
(Παρακαλώ συμπληρώστε στα Αγγλικά ή με Αγγλικούς χαρακτήρες) 

 

Συμπληρώστε τα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που η επιλογή σας στο πεδίο Type 
of Organization είναι “other” θα πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο Organization Description με σύντομη 
περιγραφή της Επιχείρησης που επιθυμείτε να εγγράψετε. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email 
address) είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να είναι αυτή της Επιχείρησής σας. Όταν ολοκληρώσετε τα 
στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και πατήσετε το κουμπί Submit θα λάβετε ένα σύνδεσμο (link) στο 
email αυτό τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρωθεί η αποστολή της αίτησής σας. Η αίτηση 
θα σταλεί στον ΚΟΕΦ και σχετικό αντίγραφο θα σταλεί και σε σας ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά 
το email που έχετε καθορίσει αφού, θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΚΟΕΦ και της Επιχείρησης σας, για 
την ανταλλαγή οποιωνδήποτε πληροφοριών. 

 

Συμπληρώστε όλα τα πεδία συμπεριλαμβανομένου του Pharmacy Registration Number (Αριθμός Μητρώου 
Εγγραφής του Φαρμακείου) ή το Wholesalers License Number (Αριθμός Άδειας Χονδρέμπορου)  ανάλογα με 
την αρχική σας επιλογή στην προηγούμενη σελίδα “Type of Organization”. Ανεξάρτητα από την αρχική σας 
επιλογή θα πρέπει επίσης να συμπληρώνετε και το VAT Registration Number (Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ της 
επιχείρησής σας) 



 

Συμπληρώστε το όνομα του χρήστη του συστήματος. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερους από ένα χρήστες 
θα έχετε τη δυνατότητα,  να τους δημιουργήσετε μετά την ολοκλήρωση της Εγγραφής σας στο Σύστημα μας. 
Το email που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να είναι αυτό του χρήστη του συστήματος. Μπορεί δηλαδή να είναι 
το ίδιο ή διαφορετικό από αυτό που έχετε συμπληρώσει στην αρχική σελίδα της αίτησης. 

 

Επιλέξτε τον Προμηθευτή του Λογισμικού σας που θα σας προσφέρει την σύνδεση με το Σύστημα μας. 

 

Στην τελευταία σελίδα θα πρέπει να συμπληρώσετε το κουτάκι I Accept κάνοντας κλικ επάνω του, για αποδοχή 
των Όρων και Προϋποθέσεων που αφορούν στη σύνδεσή με στο Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων. Μπορείτε 
να δείτε τους όρους και προϋποθέσεις  ακολουθώντας το σύνδεσμο Terms & Conditions.  

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Submit θα λάβετε στο email ένα σύνδεσμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Ο χρόνος εξέτασης της αίτησης σας δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 


