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32 Κράτη, Ελλάδα και 
Ιταλία είναι σε 
διαδικασία εφαρμογής
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Οργανόγραμμα ΚΟΕΦ



Κατευθυντήριες Γραμμές

• Τερματίζεται η περίοδος 
σταθεροποίησης και από 1η

Οκτωβρίου 2020 (9 Φεβρ. 2019 – 1η Οκτ. 
2020)

• Τα φαρμακεία από 1η Οκτωβρίου 
2020 θα πρέπει να ακολουθούν 
πιστά τις διαδικασίες που 
καταγράφονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές 
(τελευταία έκδοση) που 
βρίσκονται αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του ΚΟΕΦ
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Κατευθυντήριες Γραμμές για φαρμακεία 
www.koef.org.cy ή www.koef.com.cy

http://www.koef.org.cy/
http://www.koef.com.cy/
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(Quick Response code)



Παράδειγμα συνύπαρξης 2 διαφορετικών 
κωδικών 2D
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]d20105000456013482172012001000001<GS>210000000001

]d2[)><RS>05<GS>0105000456013482172012001000001<GS>210000000001<RS><EOT>

]d2[)><RS>06<GS>9N110375286414<GS>D201200<GS>1T00001<GS>S0000000001<RS><EOT>

AIM Symbology Identifier
ISO/IEC 15424:2008

Δεδομένα που εκπέμπονται

GS1 AIs

ASC MH10.8.2 DIs

FNC1

Format 05

Format 06

Πιθανότητα να μαντέψει κάποιος τον κωδικό είναι αμελητέα και λιγότερη από 1 : 10.000

]d2 specifies that the symbol read is a GS1 DataMatrix
symbol

Slide Source: Solidsoft Reply



Λειτουργία Περιγραφή

1 Verify (Επαλήθευση) Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει την αυθεντικότητα ενός κουτιού. Με τη

λειτουργία Verify μπορούμε να ελέγξουμε αν το κουτί έχει κάποιο πρόβλημα.

Η διαδικασία Verify μπορεί να γίνεται και κατά την παραλαβή των προϊόντων στο φαρμακείο και μπορεί

να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται αφού δεν διαφοροποιεί την κατάσταση το κουτιού στη βάση

δεδομένων του ΚΟΕΦ.

(Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ο σαρωτής

(scanner) μπορούμε να συμπληρώσουμε μόνο τα πεδία PC και SN με το πληκτρολόγιο μας για όλες τις

λειτουργίες από 1-6 στον πίνακα)

2 Supply ή Decommission

(Πώληση ή Απενεργοποίηση)

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει και διαφοροποιεί την κατάσταση του

συγκεκριμένου κουτού στη βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ σε Supplied. Τη διαδικασία αυτή πρέπει να την

κάνουμε ΜΟΝΟ όταν θα πουλήσουμε ένα προϊόν και μπορεί να επαναληφθεί μέχρι 9 φορές από το

ίδιο φαρμακείο/location για το ίδιο κουτί χωρίς τη δημιουργία Alert επιτρέποντας την πώληση μερικής

ποσότητας. (μέχρι 9 επαναλήψεις).

3 Reintroduce (Επαναφορά σε 

ενεργό απόθεμα)

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό μπορούμε να επαναφέρουμε ένα κουτί σε ενεργό, για να είναι

ξανά διαθέσιμο προς πώληση (π.χ. όταν ακυρωθεί μια πώληση). Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει μόνο

από το ίδιο φαρμακείο/location και σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 μέρες από την ημερομηνία της

πώλησης.

4 Mark as destroyed (Αφαίρεση 

από το σύστημα ως 

κατεστραμμένο)

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό διαφοροποιούμε την κατάστασή ενός κουτιού σε κατεστραμμένο

στη βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ανατρέψιμη και θα πρέπει να είμαστε

βέβαιοι πριν την χρησιμοποιήσουμε

5 Mark as sample (Αφαίρεση από 

το σύστημα ως δείγμα)

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει και διαφοροποιεί την κατάσταση του

κουτού σε δείγμα, στην βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ. Η λειτουργία αυτή είναι ΜΟΝΟ για έκδοση

δειγμάτων που μπορεί να σας ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή.

6 Undo mark as sample. 

Επαναφορά προϊόντος που είχε 

σημανθεί σαν δείγμα σε ενεργό

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό μπορούμε να επαναφέρουμε ένα κουτί, σε ενεργό, για να είναι

ξανά διαθέσιμο προς πώληση (π.χ. αν επιστραφεί από την Αρμόδια Αρχή). Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει

μόνο από το ίδιο φαρμακείο/location και σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 μέρες από την αρχική

ημερομηνία που καθορίστηκε ως δείγμα. 15



• Τα ALERTS είναι προειδοποιήσεις που μπορεί να προκληθούν 
σαρώνοντας, μέσω του λογισμικού του φαρμακείου σας, τον 
δισδιάστατο κωδικό του ΚΟΕΦ για διεκπεραίωση των  
λειτουργιών 1 - 6 που αναφέρονται στον προηγούμενο 
πίνακα  ενός κουτιού φαρμάκου. 

• Τα ALERTS εμφανίζονται όταν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στον δισδιάστατο κωδικό δεν βρίσκονται ή 
δεν αντιστοιχούν με αυτά που βρίσκονται στη βάση 
δεδομένων του ΚΟΕΦ για το συγκεκριμένο κουτί. 
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Τι είναι τα ALERTS και πότε εμφανίζεται ένα ALERT



Η λήψη κάποιου ALERT δεν 

σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι, το 

κουτί που έχετε σαρώσει 

αφορά σε ψευδεπίγραφο 

φάρμακο αλλά ότι, θα πρέπει 

να γίνει σχετική διερεύνηση 

όπως περιγράφεται στον 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 για 

επιβεβαίωση της 

αυθεντικότητάς του.
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Επικρατέστεροι λόγοι εμφάνισης του Alert
• Τα ALERT μπορεί να είναι εσφαλμένες 

προειδοποιήσεις (False Alerts) που οφείλονται σε 
κάποιο τεχνικό ή διαδικαστικό πρόβλημα. 
• Τέτοια προβλήματα αφορούν στην ελλιπή 

φόρτωση των απαραίτητων στοιχείων του 
κουτιού από τους παρασκευαστές, προβλήματα 
με τις ρυθμίσεις του σαρωτή (scanner) σας, 

• Πρόβλημα με το λογισμικό στον υπολογιστή σας 
ή, αν η διαδικασία που ακολουθήσατε αφορά στη 
σάρωση ενός κουτιού μέσω του λογισμικού του 
ΓεΣΥ, πρόβλημα με το πρόγραμμα περιήγησης 
(Browser) που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή 
σας. 

• Πρόβλημα με ήδη αφαιρεμένο κουτί από τη βάση 
(ίσως από την αποθήκη ή από άλλο φαρμακείο 
(διαφορετικό Location)
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Πως αποφεύγουμε τα Τεχνικά Alert

• Επί του παρόντος, όταν σαρώνετε 
προϊόντα του ΓεΣΥ και ταυτόχρονα 
διεκπεραιώνετε τη λειτουργία του ΚΟΕΦ, 
είναι σημαντικό, να χρησιμοποιείτε τον 
INTERNET EXPLORER 11 που όπως
διαφάνηκε, ελαχιστοποιεί τον αριθμό των 
εσφαλμένων προειδοποιήσεων (False 
Alerts).  

• Η χρήση άλλων Browser όπως Chrome, 
Edge, Monzila Firefox κ.α. όπως έχει 
διαφανεί, δημιουργεί  False Alerts στο 
σύστημα.
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Πως αποφεύγουμε τα Διαδικαστικά Alert
Δανεικά κουτιά από διαφορετικά “Locations”

• Αν θα δανειστούμε ένα κουτί από άλλο 
φαρμακείο πρέπει να επιβεβαιωθούμε ότι δεν 
είναι ήδη αφαιρεμένο από τη βάση του ΚΟΕΦ 
– δηλαδή ο φαρμακοποιός δεν έχει προβεί σε 
διαδικασία απενεργοποίησης του  
συγκεκριμένου κουτιού.

• Το κουτί θα πρέπει να αφαιρείται από το 
σύστημα όταν διατίθεται στον ασθενή και όχι 
πριν κατά τον δανεισμό!

ΚΟΕΦ -16/06/2021 20



Πως εμφανίζεται ένα Alert (παράδειγμα)
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Κωδικός Μήνυμα

Α2 Batch not found

A3 Serial number not found

A7 Pack already in requested state

A24 Status change could not be performed

A52 Expiry Date mismatch

A68 Batch ID mismatch
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Τι βλέπουν οι χρήστες και τι βλέπει το σύστημα



UPRC - Unique Pack Return Code

• Τα ALERTS συνοδεύονται από ένα μοναδικό κωδικό Unique Pack 
Return Code (UPRC). Στο παράδειγμα που αναφέρεται 
προηγουμένως το UPRC είναι CY-0VG-HCX-19Υ-AD2 και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διερεύνηση του συμβάντος από τον 
Παρασκευαστή, τους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), την 
Αρμόδια Αρχή και από τον ΚΟΕΦ. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει 
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και διόρθωσης τεχνικού 
λάθους, αν υπάρχει. 

• Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης της όλης 
διαδρομής (Audit trail) του συγκεκριμένου κουτιού, σε περίπτωση 
που υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για Ψευδεπίγραφο. Τα ALERTS
που εμφανίζονται στα φαρμακεία, λαμβάνονται αυτόματα από 
τον ΚΟΕΦ, τους ΚΑΚ και τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. 
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Διαδικασία

1. Σε περίπτωση που σαρώνετε ένα κουτί φαρμάκου
μέσω του συστήματος του ΓεΣΥ και εμφανίζεται ένα
ALERT τότε, θα πρέπει να σαρώσετε το κουτί με το
σύστημα του ΚΟΕΦ εκτός του προγράμματος του ΓεΣΥ.

2. Αν εκτός του προγράμματος του ΓεΣΥ το κουτί δεν
δημιουργεί ALERT τότε μπορείτε να το διαθέσετε. Αν
όμως συνεχίζει να εμφανίζει το ALERT θα πρέπει να
ακολουθήσετε τη διαδικασία που καταγράφεται στον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

3. Ως οι τελικοί χρήστες του συστήματος θα πρέπει, να
είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε αν ένα ALERT
οφειλόταν σε κάποιο τεχνικό ή διαδικαστικό
πρόβλημα στο φαρμακείο σας.
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Πρόγραμμα Διαχείρισης των ALERETS (NMVS ALERTS)

• Ο ΚΟΕΦ έχει εξασφαλίσει το πρόγραμμα (NMVS ALERTS) που
σας ενημερώνει για τα Alerts του φαρμακείου σας και επιτρέπει
άμεση επικοινωνία μεταξύ ΚΟΕΦ και φαρμακείου για
διερεύνηση κάποιου ALERT. Μειώνει το χρόνο διαχείρισης των
ALERTS διευκολύνοντας του χρήστες.

• Το πρόγραμμα NMVS ALERTS διατίθεται, χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση, από τον ΚΟΕΦ και δε χρειάζεται εγκατάσταση στον
υπολογιστή σας αφού, είναι προσβάσιμο διαδικτυακά.
Μπορείτε να εγγραφείτε ακολουθώντας ένα σύνδεσμο (link) που
θα σας σταλεί από τον ΚΟΕΦ.

• Προτρέπεστε να επικοινωνήστε άμεσα με τον ΚΟΕΦ (κ. Ελίτα
Προκοπίου Τηλ. 22 270095) για διευθέτηση της σύνδεσής σας
και τις σχετικές επεξηγήσεις.
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Πίνακας 1, Παράρτημα 1    ALERTS - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Εκτός από τα Alerts το σύστημα εμφανίζει
Επισημάνσεις που έχουν σαν σκοπό την
ενημέρωση του φαρμακοποιού για ένα
συμβάν στο σύστημα. Αυτές είναι ορατές
μόνο στην οθόνη του υπολογιστή που
έχουν προκληθεί.

• Η διαχείριση των επιφυλάξεων εναπόκειται
στη κρίση του φαρμακοποιού και στην
εμπορική σχέση που έχει με τον
προμηθευτή του.

• Η πιο συνήθης αντιμετώπιση των
επισημάνσεων περιλαμβάνετε στον πιο
κάτω Πίνακα:
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας
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