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Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της υποομάδας 

εμπειρογνωμόνων της ΕΕ αρμόδιας για χαρακτηριστικά ιχνηλασιμότητας 

και ασφάλειας. Σ’ αυτό παρατίθεται κατάλογος των συνήθων σφαλμάτων 

που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών λειτουργίας του 

δευτερεύοντος αποθετηρίου και του δρομολογητή της ΕΕ.
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ (ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ (Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ)

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη 
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

– καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις
κλήσεις αυτές),

– καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ (Η ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Η ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_el 

ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ (Η ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ)

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη 
διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν 
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://
europa.eu/european-union/contact_el).

ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Η ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ)

Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από 
το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://
eur-lex.europa.eu

ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (Η ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ)

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε 
σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, 
τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.
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SANTE B2 Σύστηµα ιχνηλασιµότητας για τα προϊόντα καπνού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΗΘΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
 

 

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε κατόπιν αιτήµατος της υποοµάδας εµπειρογνωµόνων της 
ΕΕ αρµόδιας για χαρακτηριστικά ιχνηλασιµότητας και ασφάλειας. Σ’ αυτό παρατίθεται 
κατάλογος των συνήθων σφαλµάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 
µηνών λειτουργίας του δευτερεύοντος αποθετηρίου και του δροµολογητή της ΕΕ. 
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Σύνοψη των αλλαγών 

Ηµεροµηνία Έκδοση Πραγµατοποιήθηκαν από Σχόλιο 

23/09/2019 1.0 Dentsu Aegis Network   
 

04/10/2019 x EC SANTE B2 Επαλήθευση 

11/10/2019 1.1 Dentsu Aegis Network    

14/10/2019 x EC SANTE B2 Επαλήθευση 

 

 

Πίνακας περιεχοµένων 

 

1 … ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2 … ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

3 … ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

4 … ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται τα πιο συνήθη σφάλµατα αναφοράς κατά τους πρώτους 
µήνες λειτουργίας του δευτερεύοντος αποθετηρίου και του δροµολογητή της ΕΕ. Βασικός σκοπός 
του εγγράφου είναι να συνεπικουρήσει τους οικονοµικούς φορείς στην επανεξέταση των 
πρακτικών πτυχών των εσωτερικών διαδικασιών και πρακτικών τους, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση των δραστηριοτήτων τους µε τους ισχύοντες κανόνες 
σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων καπνού. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν τα βασικά σφάλµατα αναφοράς που 
επισηµαίνονται στο παρόν έγγραφο.  

 

Η παρουσία σφαλµάτων αναφοράς υποδηλώνει τον ενδεχόµενο κίνδυνο οι οικονοµικοί φορείς να 
µην εκπληρώνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας1, 
γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την κατάσταση συµµόρφωσης των προϊόντων που 
κυκλοφορούν.  
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Κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας του συστήµατος, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες 
προβληµάτων σχετικά µε την ποιότητα των δεδοµένων: 

§ Ελλιπή ή ανακριβή βασικά δεδοµένα· 
§ Εσφαλµένες ή ελλιπείς πληροφορίες συµβάντων· 
§ Σφάλµατα στη χρήση συµβάντων συµπεριλαµβανοµένης της αλληλουχίας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την 
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1-38)· εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 2018/574 
της Επιτροπής, της 15ης Δεκεµβρίου 2017, για τα τεχνικά πρότυπα για τη δηµιουργία και τη λειτουργία συστήµατος 
ιχνηλασιµότητας για τα προϊόντα καπνού (ΕΕ L 96 της 16.4.2018, σ. 7-55). 

 

 

 

2 Βασικά δεδοµένα 
 

Τα µητρώα (βασικά δεδοµένα) που καταρτίζονται από τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών και 
αποστέλλονται στο δευτερεύον αποθετήριο, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους 
οικονοµικούς φορείς, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, θα πρέπει να είναι επικαιροποιηµένα 
και πλήρη. Θα πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες για όλους τους οικονοµικούς φορείς, τις 
εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα που λειτουργούν στο ενωσιακό σύστηµα παρακολούθησης και 
ανίχνευσης των προϊόντων καπνού, καθώς και συναφείς υποχρεωτικές πληροφορίες.  

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις απουσίας ή ελλιπούς υποβολής δεδοµένων. 

 

Απουσία Πρόβληµα  

Όταν απουσιάζουν τα EOID/FID/MID επειδή οι οικονοµικοί 
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οικονοµικών 
φορέων, 

εγκαταστάσεων 
και µηχανηµάτων 
από τα µητρώα 

 
 
 
 
 

φορείς/οι εγκαταστάσεις/τα µηχανήµατα δεν έχουν καταχωριστεί 
στον εκδότη αναγνωριστικών κωδικών, η διανοµή θα επιχειρήσει 
να στείλει µηνύµατα µε την ένδειξη “UNKNOWN” ή να παραγάγει 
EOID/FID/MID.  

Επιπτώσεις 

Τα εν λόγω κενά δεδοµένων δηµιουργούν ανακολουθίες στη 
διαδικασία αναφοράς, γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή 
κωδικών οι οποίοι δεν µπορούν να συνδεθούν µε τα 
καταχωρισµένα δεδοµένα. 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, 
εάν χρειαστεί, να διορθώσουν τις πληροφορίες EOID, FID, 
MID που υποβλήθηκαν στον εκδότη αναγνωριστικών 
κωδικών, και να διασφαλίσουν την καταχώριση όλων των 
οικονοµικών φορέων / εγκαταστάσεων / µηχανηµάτων 
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. 

 

Απουσία ή 
ελλιπής αναφορά 

διευθύνσεων 

Πρόβληµα  

Οι οικονοµικοί φορείς µερικές φορές/τακτικά εισάγουν στα 
µητρώα διευθύνσεις µε ελλιπή στοιχεία (π.χ. χωρίς αναφορά της 
πόλης) ή πλήρη απουσία στοιχείων (π.χ. κενό πεδίο). 

Επιπτώσεις  

Δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια ο οικονοµικός φορέας, 
η εγκατάσταση ή τα µηχανήµατα. 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, 
εάν χρειαστεί, να διορθώσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πλαίσιο των προτεινόµενων αλλαγών στο λεξικό 
δεδοµένων και στον κατάλογο προδιαγραφών 1.3, το πεδίο της 
διεύθυνσης θα χωριστεί και θα εφαρµοστεί πρόσθετη επικύρωση. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω αναβάθµισης, οι εκδότες 
αναγνωριστικών κωδικών µπορούν να ζητήσουν από τους 
οικονοµικούς φορείς να επαναβεβαιώσουν τις αναφερόµενες 
διευθύνσεις τους. 

Μη λατινικοί 
χαρακτήρες 

Πρόβληµα  

Χρησιµοποιούνται µη λατινικοί χαρακτήρες σε υποχρεωτικά πεδία 
κειµένου. Τα εν λόγω πεδία θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το 
σύνολο χαρακτήρων ISO 8859-15:1999, δηλαδή πρέπει να 
χρησιµοποιείται µόνο το λατινικό αλφάβητο.  

Ο εκτελεστικός κανονισµός1 απαιτεί τη συµπλήρωση των πεδίων 
κειµένου µε χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου. 

Τα πεδία της διεύθυνσης και του ονόµατος συγκαταλέγονται στα 
πεδία που επηρεάζονται περισσότερο. 

 

Επιπτώσεις  
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν συµµορφώνονται µε την υποχρέωσή 
τους να ζητούν αναγνωριστικούς κωδικούς σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανόνες1.   

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, 
εάν χρειαστεί, να διορθώσουν τη διεύθυνση και τις 
πληροφορίες σύµφωνα µε τον κατάλογο προδιαγραφών2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεµβρίου 2017, για τα τεχνικά πρότυπα για τη 
δηµιουργία και τη λειτουργία συστήµατος ιχνηλασιµότητας για τα προϊόντα καπνού 

[2] Λεξικό δεδοµένων 1.2 Ορισµός είδους δεδοµένων, τµήµα 2.1 

 

3 Δεδοµένα συµβάντος 
 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν συµβάντα στον δροµολογητή και στο δευτερεύον αποθετήριο. 
Συχνά υπάρχουν σφάλµατα στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα συµβάντα. Τα πιο συνήθη 
σφάλµατα επισηµαίνονται κατωτέρω. 
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Εσφαλµένη 
συλλογή 

µοναδικών 
αναγνωριστικών 
κωδικών (ΜΑΚ) 

 

Πρόβληµα  

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µηνύµατα τα οποία 
περιλαµβάνουν κατάλογο ΜΑΚ που δεν αναγνωρίζονται από το 
δευτερεύον αποθετήριο, διότι οι εν λόγω ΜΑΚ διαβιβάζονται µε 
εσφαλµένο µορφότυπο (π.χ. χρήση µορφότυπων/κωδικών SGTIN 
από τους οποίους δεν έχουν αφαιρεθεί οι χαρακτηριστές 
δεδοµένων). 

 

Επιπτώσεις  

Τα µηνύµατα που περιέχουν τέτοιους κωδικούς γίνονται αποδεκτά 
σε προσωρινή βάση, αλλά ενεργοποιούν προειδοποίηση µεταβατικής 
περιόδου.1  

Οι ΜΑΚ που υποβάλλονται µε εσφαλµένο µορφότυπο δεν µπορούν 
να συνδεθούν µε τους ΜΑΚ που έχουν καταχωριστεί στο δευτερεύον 
αποθετήριο, γεγονός που δηµιουργεί κενά στην αλυσίδα 
ιχνηλασιµότητας. 

Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα να µη 
συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα 
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να 
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές.  

 

Παραδείγµατα 

Ένα SSCC που υποβλήθηκε εσφαλµένα ως (00)740088XXXX365372 
µε το αναγνωριστικό εφαρµογής (00) θα πρέπει να υποβάλλεται ως 
740088XXXX365372 

Ένα GS1 SGTIN aUI 
01038XXXX587097214017XXXX170206324014382922 που περιέχει 
τα αναγνωριστικά εφαρµογής (01), (21) και (240) θα πρέπει να 
υποβάλλεται ως 038XXXX5870974017XXXX1702063 

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, εάν 
χρειαστεί, να διορθώσουν τον µορφότυπο του ΜΑΚ που 
συλλέγεται και διαβιβάζεται στον δροµολογητή και στο 
δευτερεύον αποθετήριο σύµφωνα µε τον κατάλογο 
προδιαγραφών. Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να αξιολογούν 
εάν ένας ΜΑΚ επωφελείται από τους κανόνες µεταβατικής 
περιόδου. 

 

[1] Η µεταβατική περίοδος διαρκεί από τις 20 Μαΐου 2019 έως τις 20 Μαΐου 2020. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οι 
οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν µοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα 
προϊόντα καπνού. Οι εν λόγω µοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί θα πρέπει να αφαιρούνται από τα συµβάντα και να υφίστανται 
επεξεργασία στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας.  

Αναντιστοιχία 
µοναδικού 

αναγνωριστικού 

Πρόβληµα 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν έναν µοναδικό αναγνωριστικό 
κωδικό αναγνώσιµο από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του 
συµβάντος εφαρµογής (µήνυµα EUA 3.1), ο οποίος δεν ταιριάζει µε 
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κωδικού 
αναγνώσιµου από 

τον άνθρωπο   
 

τις πληροφορίες που είναι τυπωµένες στις συσκευασίες.  

 

Επιπτώσεις 

Αναφορά εσφαλµένων πληροφοριών. 

Αντιφατικές πληροφορίες στο δευτερεύον αποθετήριο. 

Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα να µη 
συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα 
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να 
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές.  

 

Παράδειγµα 

Πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία: 

                 
          XXXX5fSBFcW2F 

 

Πληροφορίες που υποβάλλει ο κατασκευαστής στο δευτερεύον 
αποθετήριο: 

[ 
  { 
    "id": " XXXX5fSBFcW2FQdXX19061507", 
    "shortIdentifier": " XXXX5fSBFcW2FQdXX", 
    "humanReadableIdentifier": " XXXX5fSBFcW2FQdXX", 
    "clientId": "XXXX9a7epn5a2hn4tg5ai4rl", 
    "deploymentType": 2 
  } 
] 

Ο αναγνώσιµος από τον άνθρωπο κωδικός στη συσκευασία είναι 
XXXX5fSBFcW2F ενώ ο κωδικός που δηλώνεται στο µήνυµα εφαρµογής 
(3.1) είναι XXXX5fSBFcW2FQdXX. 

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, εάν 
χρειαστεί, να διορθώσουν τις αναγνώσιµες από τον άνθρωπο 
πληροφορίες. 
 

Εσφαλµένο TP_ID  
 

Πρόβληµα 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς ζητούν µοναδικούς αναγνωριστικούς 
κωδικούς για προϊόντα που προορίζονται για την αγορά της ΕΕ, 
κάνουν µνεία σε εσφαλµένο TP_ID, π.χ. «00000-00-00000» (σε 
µηνύµατα IRU - 2.1). 
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Επιπτώσεις 

Αναφορά εσφαλµένων πληροφοριών. 

Αντιφατικές πληροφορίες στο δευτερεύον αποθετήριο. 

Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα να µη 
συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα 
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να 
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές.  

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, εάν 
χρειαστεί, να διορθώσουν την πληροφορία TP_ID. 
 

Αλλοιωµένος 
σύνδεσµος µεταξύ 

ΜΑΚ γενικής 
συσκευασίας και 
δευτερευόντων 

ΜΑΚ 
 

Πρόβληµα 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν εσφαλµένα τον σύνδεσµο µεταξύ 
των ΜΑΚ γενικής συσκευασίας και των δευτερευόντων ΜΑΚ, 
παραθέτοντας τους ΜΑΚ γενικής συσκευασίας στον ίδιο κατάλογο µε 
τους δευτερεύοντες ΜΑΚ.  

 

Επιπτώσεις 

Οι πληροφορίες γενικής συσκευασίας είναι ανακριβείς, καθώς 
τουλάχιστον ένας από τους δευτερεύοντες ΜΑΚ δεν µπορεί να 
καταχωριστεί. 

Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα να µη 
συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα 
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να 
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές.  

 

Παράδειγµα  

{"F_ID":"XXXU10s8KO", 
"aUI":"XXXX5684901748819", 
"Aggregation_Type":2, 
"Aggregated_UIs1":null, 
"Aggregated_UIs2":["XXXX5684901748819, ….], 
"aUI_comment":null, 
"Event_Time":"19071612", 
"EO_ID":"XXXU1ZnFQk", 
"Code":"xxxxxxxx-00cf-5724-9a71-0dd19dc1fe50_xxxxt", 
"Message_Type":"EPA", 
"Signature":{"Origin":1,"Scopes":[2, …} 
} 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν το 
σύστηµα αναφοράς των συµβάντων γενικής συσκευασίας 
(3.2) και να διορθώσουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες 
σχετικά µε τους ΜΑΚ γενικής συσκευασίας και τους 
δευτερεύοντες ΜΑΚ. 
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Μορφότυπος 
χρόνου συµβάντος 

«yyMMddHH»  
 

Πρόβληµα 

Ο χρόνος ενός συµβάντος, όπως επισηµαίνεται σε κάθε µήνυµα, 
πρέπει να υποβάλλεται µε τον µορφότυπο «yyMMddHH». Ορισµένοι 
οικονοµικοί φορείς δεν ακολουθούν τον εν λόγω προκαθορισµένο 
µορφότυπο.  

 

Επιπτώσεις 

Η µη χρήση του ορθού µορφότυπου έχει ως αποτέλεσµα ο χρόνος 
συµβάντος που καταχωρίζεται στο δευτερεύον αποθετήριο να µην 
αντικατοπτρίζει τον πραγµατικό χρόνο συµβάντος για το αντίστοιχο 
µήνυµα. Αυτό οδηγεί σε εσφαλµένες αναφορές. 

Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα να µη 
συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα 
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να 
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές.  

 

Παράδειγµα 

{"Payment_Date":"2019-07-24","Payment_Type":4,"Payment_Amount":281950.7, 
………, 
"Event_Time":"30011017", 
"EO_ID":"XXXXAA2ZMM61", 
"Code":"xxxxxxxx-4920-5cff-b3cc-2e6c3783ecd6_6b2jpj9a7epn5a2hn4tg5ai4rl", 
"Message_Type":"EPR" 

Το εν λόγω συµβάν θα έχει ηµεροµηνία συµβάντος 10 Ιανουαρίου 
1930.  

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν και, εάν 
χρειαστεί, να διορθώσουν την πληροφορία Event_Time. 

 

 

4 Διαβίβαση συµβάντος 
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν συµβάντα στον δροµολογητή και στο δευτερεύον αποθετήριο. 
Έχουν παρατηρηθεί συνήθη σφάλµατα κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας αναφοράς, όπως 
περιγράφεται κατωτέρω. 

 

Μη αναφορά 
συµβάντων 

 

Πρόβληµα  
Η αναφορά του συµβάντος εφαρµογής (µήνυµα EUA – 3.1) δεν 
πραγµατοποιείται από τον οικονοµικό φορέα πριν από το συµβάν 
γενικής συσκευασίας (µήνυµα EPA – 3.2). 
Η αναφορά συµβάντος αποστολής (µήνυµα EUA – 3.3) δεν 
πραγµατοποιείται από τον οικονοµικό φορέα πριν από το συµβάν 
άφιξης (µήνυµα ERP – 3.4). 
 
Επιπτώσεις  
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• Εάν η εφαρµογή του ΜΑΚ δεν έχει καταχωριστεί στο 
δευτερεύον αποθετήριο, οποιοδήποτε συµβάν της αλυσίδας 
εφοδιασµού υποβάλλεται στη συνέχεια θα παράγει 
προειδοποίηση µετάβασης 299. Η εν λόγω προειδοποίηση 
σηµαίνει ότι ο ΜΑΚ έχει αποκλειστεί από τις βασικές εκθέσεις.  

• Η αλληλουχία της αναφοράς µηνυµάτων δεν συµµορφώνεται 
µε τη νοµοθεσία. Αυτό καθιστά το προϊόν µη 
συµµορφούµενο· εποµένως, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 
το κατασχέσουν. 

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
αναφορά όλων των συµβάντων µε τη σειρά της 
πραγµατοποίησής τους. Θα πρέπει να επανεξετάσουν και, εάν 
χρειαστεί, να διορθώσουν τη διαδικασία αναφοράς του 
µηχανισµού συµβάντων προκειµένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διαβίβαση των συµβάντων στον δροµολογητή και 
στο δευτερεύον αποθετήριο χωρίς προκαταχώρηση.  

 

Πολλαπλά 
συµβάντα γενικής 
συσκευασίας στον 

ίδιο ΜΑΚ 
 

Πρόβληµα  
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν πολλαπλά συµβάντα γενικής 
συσκευασίας (µήνυµα EPA – 3.2) µε τον ίδιο µητρικό ΜΑΚ, χωρίς να 
προβαίνουν σε αναφορά συµβάντων διαχωρισµού (µήνυµα 3.6). 
 
Επιπτώσεις  

• Η επαναχρησιµοποίηση ενός αυτοπαραγόµενου ΜΑΚ επιπέδου 
γενικής συσκευασίας απαιτεί το επακόλουθο συµβάν γενικής 
συσκευασίας να έπεται ενός συµβάντος διαχωρισµού.   

• Τέτοιου είδους εσφαλµένες αναφορές έχουν ως αποτέλεσµα 
να µη συµµορφώνονται µε την οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού τα συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία, ως εκ τούτου, 
θα µπορούσαν να κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές. 

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να αναφέρουν ένα συµβάν 
διαχωρισµού όταν επαναχρησιµοποιούν αυτοπαραγόµενο 
ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας. Δεν επιτρέπεται η 
επαναχρησιµοποίηση ΜΑΚ γενικής συσκευασίας που έχουν 
εκδοθεί από εθνικό εκδότη αναγνωριστικών κωδικών. 

 

Διαβίβαση 
εσφαλµένης 
αλληλουχίας 
συµβάντων 

 

Πρόβληµα  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν τις κινήσεις των προϊόντων µε 
εσφαλµένη σειρά. Για παράδειγµα, τα συµβάντα άφιξης (µήνυµα ERP 
– 3.4 ή µήνυµα EVR – 3.7) υποβάλλονται πριν από τα συναφή 
συµβάντα αποστολής (µήνυµα EDP – 3.3). 

 
Επιπτώσεις  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν συµµορφώνονται µε το καθήκον τους να 
διαβιβάζουν τα συµβάντα µε τη σειρά της πραγµατοποίησής τους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισµού 
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(ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεµβρίου 2017.  

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
αναφορά όλων των συµβάντων µε τη σειρά της 
πραγµατοποίησής τους. Θα πρέπει επίσης να επικυρώσουν ότι 
τα συστήµατά τους επεξεργάζονται και διαβιβάζουν τα 
συµβάντα µε βάση την αλληλουχία επεξεργασίας.  

 

Χρονισµός της 
διαβίβασης 
µηνύµατος 

 

Πρόβληµα  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν συµβάντα εκτός του χρονικού 
διαστήµατος που ορίζεται στη νοµοθεσία. 

 
Επιπτώσεις  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν συµµορφώνονται µε το καθήκον τους να 
διαβιβάζουν τα συµβάντα µε τη σειρά της πραγµατοποίησής τους, όπως 
ορίζεται στη νοµοθεσία.  

 

Απαιτούµενη δράση 

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επικυρώσουν ότι τα 
συστήµατά τους επεξεργάζονται και διαβιβάζουν τα συµβάντα 
σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη 
νοµοθεσία.  
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