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Α Π Ο Φ Α Σ Η -  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 

 

Διαδικτυακή εφαρμογή κατάθεσης αιτημάτων αδειοδότησης ως προς τις 
τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 
ανθρώπινης χρήσης  που εκδίδονται με Εθνική Διαδικασία. 
 
Σχετ.: 

1. Η Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α) 83657/2005 ΦΕΚ Β΄. 
2. Οι από 9-6-2010 και 22-6-2010 εισηγήσεις της Ν. Υπηρεσίας ΕΟΦ 
κατόπιν σχετικής     πρότασης της Δ/νσης ΔΥΕΠ. 

3. Οι Κανονισμοί 1084 ,1085/2003 και 1234/2008 της Ε.Κ. 
4. Η υπ’ αριθμ. 0-73/9-7-2010 απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ. 

 
Α. Οι τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας τύπου ΙΑ και ΙΒ που 

κατατίθενται με Εθνική Διαδικασία, απεμπλέκονται από τη 
διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε Συλλογικού οργάνου. 

 
 Η υποβολή πραγματοποιείται με τη διαδικασία που εφαρμόζεται από 

τριετίας για τις ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας και αφού προηγηθεί 
διαδικτυακός καθορισμός ημέρας και ώρας επίσκεψης (e-appointment 
system), για την άσκηση Διοικητικού Ελέγχου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν μόνο: 
1. Αίτηση (όπως αυτή ισχύει ως σήμερα) με τα πεδία συμπληρωμένα, 

στην προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση δαδικτυακή 
εφαρμογή. 

2. Παράβολο (το ύψος καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις). 



3. Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση απαιτείται για κάθε είδους 
τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας με Εθνική Διαδικασία, 
πραγματοποιείται μέσω αναφόρτωσης (upload) με τη βοήθεια της 
εφαρμογής ή και με CD. 

Ακολουθεί λεπτομερής οδηγός χρήσης καθώς και διάγραμμα ροής 
εργασιών, με όλα τα πεδία εφαρμογής των Εθνικών Τροποποιήσεων, στα 
οποία εντάσσεται πλέον και η ενημέρωση του φαρμακοχημικού μέρους 
του φακέλου. 

 
Β. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2008 η αλλαγή Κατόχου Άδειας 

Κυκλοφορίας εξαιρείται ρητά του πεδίου Εφαρμογής του Κανονισμού 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτή η υποβολή αιτήματος 
Τροποποίησης. 

 
 Επομένως η ανωτέρω μεταβολή υποβάλλεται ως έγκριση επ’ ονόματι του 

Νέου Κατόχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την κυκλοφορία του προϊόντος (τήρηση όρων άδειας 
κυκλοφορίας, παραγωγική διαδικασία, φαρμακοεπαγρύπνηση, 
αποθήκευση, διακίνηση, επισήμανση κλπ). 

 Εφ’ όσον η αιτούμενη μεταβολή δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο, το 
ήδη αξιολογηθέν κατά τη διαδικασία της αρχικής έγκρισής του 
φαρμακευτικό προϊόν, είναι αυτονόητο ότι ο νέος κάτοχος (ΚΑΚ) 
καλείται να εκπληρώσει μόνο τις νόμιμες υποχρεώσεις του. 

 Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση νεώτερων επιστημονικών δεδομένων, 
εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 

 
Γ. Οι τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας τύπου ΙΙ οι οποίες 

υποβάλλονται με Εθνική Διαδικασία, ακολουθούν τη ροή της 
διαδικτυακής εφαρμογής (Ροή διαδικασιών Τροποποιήσεων). 

 
 Για όλες τις ως άνω τροποποιήσεις και για κάθε στάδιο προώθησης του 

αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι  - βάσει του ατομικού κωδικού πρόσβασης- 
θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΦ. 

 
Δ. Αιτήματα που αφορούν σε έγκριση ή μεταβολή συσκευασίας 

φαρμακευτικών προϊόντων, τα μεγέθη των οποίων αποκλίνουν από το 
θεραπευτικό σχήμα απορρίπτονται αιτιολογημένα. 



Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα κληθούν οι Συλλογικοί Φορείς για 
επίδειξη του νέου Συστήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από 15-9-2010, με στόχο 
την ουσιαστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων αυτών. 

 
 
         Η Δ/ντρια ΔΥΕΠ 
 
                Δρ. Α. Κουτσούκη 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. ΣΦΕΕ 

Λ.Βας. Γεωργίου 50 και Μ. Ασίας 
152 33 Χαλάνδρι 
 

2. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 
Λάμψα 7 Αμπελόκηποι 
115 24 Αθήνα 
 

3. Σύλλογο Αντ/πων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων 
Οδός Τατοΐου 
18ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 
146 10 Ν. Ερυθραία 
 

4. Μη μέλη Συλλόγων 
(όπως ο πίνακας) 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Οδηγός χρήσης 
2. Διάγραμμα ροής εργασιών 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Προέδρου ΕΟΦ 
2. Γραφείο Α΄Αντιπροέδρου ΕΟΦ 
3. Γραφείο Β΄Αντιπροέδρου ΕΟΦ 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

α) Τμήμα Γενικού Αρχείου 
β) Τμήμα Μηχ. Ενημέρωσης 
γ) Τμήμα Έκδοσης και Κωδ. Αποφάσεων 

5. Δ/νση Πληροφόρησης και Δημ. Σχέσεων (Για την ανάρτιση στο Διαδίκτυο) 
6. Τμήμα Γεν. Γραμματείας 
7. Δ/νση Αξιολόγησης 
8. Δ/νση Εργαστηρίων 


