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Βασικά Σημεία Παρουσίασης

• Τύποι Ειδοποιήσεων (Alerts), Ανίχνευση, ‘Ελεγχος και Ενημέρωση

• Παρουσίαση Συστήματος NMVS ALERTS PORTAL, Εγγραφή, Διαχείριση και 
Λειτουργίες

• EVA - Emergency System

• Στοιχεία Επικοινωνίας Φαρμακοποιών – ΚΟΕΦ

• Διαγραφή Λογαριασμών Τελικών Χρηστών από το Σύστημα του ΚΟΕΦ.

• Αποστολή SMS στα Φαρμακεία

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

• Παρουσίαση Παραδειγμάτων για Alerts

• Συνήθεις Ερωτήσεις



Τύποι Eιδοποιήσεων (Alert Types)

Error Code Error Message Possible Reasons Possible Actions

A2 Batch not Found • Technical Issue on End Users side (ex. Caps Lock)

• Technical Issue on MAH side (Unavailable batch on KOEF’s 

database)

• Re-Scan pack with Caps Lock Off and answer the alert

• In case of Technical Issue on MAH side, KOEF contacts the MAH 

to resolve the issue.

• End User should quarantine the packs or return them if the issue 

exists.

A3 Serial Number Not Found • Technical Issue on End Users side (ex. Caps Lock, Upper/Lower 

Case Letters, Missing Characters, Extra Characters)

• Technical Issue on MAH side (Unavailable Serial Number on 

KOEF’s database)

• Re-Scan pack with Caps Lock Off and answer the alert.

• Change browser, Re-Scan the pack and answer the alert.

• Check the Pack Details and confirm that the scanned data are 

correct.  In case of Technical Issue on MAH’s side, KOEF contacts 

the MAH to resolve the issue.

• End User should quarantine the packs or return them if the issue 

still exists.

A7 Pack Already in Requested 

State

• Technical Issue on End Users side (End User scans the pack more 

than 9 times, the pack was scanned in different locations )

• End User should quarantine the packs or return them if the issue 

still exists.

A24 Pack Already in Requested 

State

• Technical Issue on End Users side (End User scans the pack more 

than 9 times, the pack was scanned in different locations )

• End User should quarantine the packs or return them if the issue 

still exists.

A52 Expiry Date Mismatch • Technical Issue on End Users side (ex. Missing Characters)

• Technical Issue on MAH side (Unavailable expiry date on KOEF’s 

database or MAH uploaded a different Expiry Date)

• Re-Scan pack and answer the alert.

• Check the Pack Details and confirm that the scanned data are 

correct.  In case of Technical Issue on MAH’s side, KOEF contacts 

the MAH to resolve the issue.

• End User should quarantine the packs or return them if the issue 

still exists.
A68 Batch ID Mismatch • Technical Issue on End Users side (ex. Caps Lock, Upper/Lower 

Case Letters, Missing Characters, Extra Characters)

• Re-Scan pack and answer the alert.

• Check the Pack Details and confirm that the scanned data are 

correct. 

• End User must contact KOEF in case that the issue still exists and 

should quarantine the packs or return them if the issue still 

exists.



NMVS ALERTS PORTAL

https://amsprod.azurewebsites.net/Login.aspx

https://amsprod.azurewebsites.net/Login.aspx


Αίτηση Εγγραφής στο NMVS ALERTS

• Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο NMVS ALERTS μπορείτε να 
αποτείνεστε τηλεφωνικώς στο 22270095 στην κα Ελίτα Προκοπίου, 
για να τακτοποιήσει την εγγραφή σας.

• Καθημερινά γίνετε μία προσπάθεια για την εγγραφή όλων των 
φαρμακείων στο σύστημα, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
ταλαιπωρία σχετικά με τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν τα 
φαρμακεία.



1. Αποστολή του συνδέσμου Εγγραφής στο εγγεγραμμένο email του 
οργανισμού σας. (Υπάρχει περιορισμένος χρόνος ζωής για το κάθε 
email)

2. Πατήστε στο Click Here για να μεταβείτε στο link της εγγραφής.

3. Enter New Password. (τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, ένα κεφαλαίο 
γράμμα, έναν ειδικό χαρακτήρα και αριθμούς πχ Elita!2021)

4. Accept Terms and Conditions

5. Press Save

6. Sign in (UserID=EMAIL, Password= Elita!2021)

Βήματα Εγγραφής στο NMVS ALERTS



Reset Password στο NMVS ALERTS



Κριτήρια Αναζήτησης (Filter Criteria)



Alert Details



Pack Details



End User Inspection



NMVO Inspection



Audit Trail



End User Manual



EVA-Emergency Verification Application

https://eva-cy.nmvo.eu

https://eva-cy.nmvo.eu/


The ‘HomeScreen’ is 
presented after login. 
Return to this screen 
at any time by 
selecting the ‘Home’ 
menu option.

The ‘Change Password’ 
menu option is used 
to change the 
password of any 
Active user.

The ‘Logout’ menu 
option is used to exit 
the EVA.

The ‘Pack Details’ 
section is where drug 
details are entered via 
keyboard. Details must 
be entered as they 
appear on the pack.

Select ‘GTIN’ from 
the drop down list.

Pack information.

Select ‘Next’ once 
all pack information 
has been entered.

EVA-Emergency Verification Application



EVA-Emergency Verification Application



Αίτηση Διαγραφής Λογαριασμού Τελικού 
Χρήστη (End User Suspend Form)

Suspension Form | KOEF

https://koef.org.cy/suspension-form/


Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας 
Φαρμακείων

Εάν γίνει αλλαγή του Υπεύθυνου φαρμακοποιού ή οποιονδήποτε 
άλλων στοιχείων του φαρμακείου, πρέπει να γίνεται αποστολή email 
σε ένα από τα πιο κάτω email, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με τις 
απαραίτητες αλλαγές στα συστήματά μας.

• general@koef.org.cy

• alexandra.theodoulou@koef.org.cy

• elita.prokopiou@koef.org.cy

mailto:general@koef.org.cy
mailto:alexandra.Theodoulou@koef.org.cy
mailto:elita.prokopiou@koef.org.cy


Διαδικασία Αποστολής SMS στα Φαρμακεία

Ο ΚΟΕΦ, μετά από την επικοινωνία που είχε με όλα τα φαρμακεία, 
προχώρησε στην δημιουργία αποστολής μηνυμάτων – sms στους 
υπεύθυνους φαρμακοποιούς για τα επείγοντα θέματα του ΚΟΕΦ.  Η πρώτη 
αποστολή μηνυμάτων έγινε την Δευτέρα 14/06.  ‘Οσοι από εσάς είναι 
υπεύθυνοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεί και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε 
πάρει μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο και επιθυμείτε να παραλαμβάνετε, 
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα πιο κάτω emails:

• general@koef.org.cy

• alexandra.theodoulou@koef.org.cy

• elita.prokopiou@koef.org.cy

mailto:general@koef.org.cy
mailto:alexandra.Theodoulou@koef.org.cy
mailto:elita.prokopiou@koef.org.cy


Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

• Εναρμόνηση με τον κανονισμό,

• Δεδομένα: Στοιχεία επικοινωνίας με φαρμακεία, εγγραφή χρηστών

• Ηλεκτρονικά μέτρα προστασίας,

• Διαδικασία παραβίασης,

• Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ιστιοσελίδα,

• Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων,

zinonas.michaelides@koef.org.cy



Alerts Demonstrations



A2 Batch not Found



A3 Serial Number not Found



A68 Batch ID Mismatch



A7 – Pack Already Decommissioned 



Not Serialized Products



Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
Όταν θα δώσουμε πίσω στις Αποθήκες Φάρμακα, πρέπει να τα σκανάρουμε 
και να τα αφαιρέσουμε από το σύστημα του ΚΟΕΦ? Πρέπει να γίνουν 
decommission?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

‘Οχι, δεν πρέπει να τα αφαιρούμε από το σύστημά μας, αφού τα κουτιά δεν 
έχουν πωληθεί από το φαρμακείο μας.  Δεν πρέπει να τα σκανάρουμε γιατί 
πιθανόν να δοθούν σε άλλο φαρμακοποιό ο οποίος όταν προσπαθήσει να 
τα πωλήσει, θα πάρει alert, Α7/Α24, αφού ότι το προϊόν σκαναρίστηκε σε 
άλλη τοποθεσία.



Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Μπορούμε να επαναφέρουμε απόθεμα το οποίο έχει αφαιρεθεί από 
το σύστημα του ΚΟΕΦ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο αφαιρέθηκε από το σύστημα του 
ΚΟΕΦ, μέσα σε 10 μέρες, μπορεί να ξαναγίνει ενεργό απόθεμα 
(reactivate) από το ίδιο location.



Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Πόσες επαναλήψεις / verification μπορεί να γίνουν για ένα προϊόν?



ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Όταν σκανάρω ένα προϊόν μέσω του ΓΕΣΥ και δεν περνά, πρέπει να ειδοποιήσω 
τον ΚΟΕΦ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, πρέπει να ειδοποιηθεί ο ΟΑΥ και όχι ο ΚΟΕΦ.  Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν 
τις βάσεις του ΟΑΥ και όχι του ΚΟΕΦ.  Είμαστε δύο ξεχωριστές οντότητες.  Όταν το 
προϊόν δεν περνά από το ΓΕΣΥ, μπορεί να σκαναριστεί απευθείας στον ΚΟΕΦ και 
να περάσει.

Συνήθεις Ερωτήσεις



Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Όταν σκανάρω ένα προϊόν και παίρνω Α2 alert, αλλά το πρόβλημα δεν είναι 
τεχνικό από την πλευρά του φαρμακοποιού, τότε πως ενεργώ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μόλις δημιουργηθεί μία ειδοποίηση Α2, τότε ο ΚΟΕΦ, ελέχχει στη βάση 
δεδομένων του εάν υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία σκαναρίστηκαν.  Εάν 
απουσιάζουν στοιχεία, τότε γίνεται άμεσα η επικοινωνία του ΚΟΕΦ με τους 
Κατασκευαστές για να καταχωρήσουν τα στοιχεία του πακέτου το συντομότερο  
στο σύστημα του ΚΟΕΦ.  Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την κα Ελίτα, η οποία χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις αυτές.



Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν επάνω τον 2D code (στοιχεία του 
ΚΟΕΦ) και δεν έχουν λήξει?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα προϊόντα των οποίων έχουν απελευθερωθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από 
την ισχύ του ΚΟΕΦ (09/02/2019), και δεν περιέχουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας 
του ΚΟΕΦ, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους και μπορούν 
να πωληθούν κανονικά χωρίς να περαστούν από τον ΚΟΕΦ.



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!


