
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

1 11/5/2009 

  

 
 
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 
 
 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα 
του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου 
προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή του.  

2. Επιλέγει το μπλε εικονίδιο με το χάπι από το κάτω 
μενού της οθόνης, που οδηγεί στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες του Οργανισμού. 

 

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

2 11/5/2009 

  

 
 

 

3. Επιλέξτε την υπηρεσία Αίτηση Ανανέωσης Άδειας 
Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης  

4. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης, 
επιλέγει το «Για να αποκτήσετε λογιαριασμό πατήστε 
εδώ». 

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

3 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σας στην 
εφαρμογή είναι η απόκτηση του Κωδικού πρόσβασης, 
που θα σας δοθεί από τον ΕΟΦ.   
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τον κωδικό της εταιρείας με 
τον οποίο εισέρχεστε στην υπηρεσία ‘Ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης για ραντεβού με τη Δ.Δ.Υ.Ε.Π.’. 

2. Για να αποκτήσετε Ειδικό Κωδικό θα πρέπει να κάνετε 
Αίτηση εγγραφής.  

3. Επιλέγετε «Για να αποκτήσετε ειδικό κωδικό πατήστε 
εδώ».  

 4.  
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

4 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 
 

 

5. Επιλέγετε την «Υποβολή αίτησης για ανανέωση 
άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για 
ανθρώπινη χρήση».  

6. Πατήστε «επόμενο».  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

5 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

7. Για να βρείτε την εταιρία σας, πληκτρολογείτε έναν 
ή περισσότερους χαρακτήρες της επωνυμίας της 
ή/και τον αριθμό φορολογικού μητρώου και 
επιλέγετε το κουμπί Αναζήτηση.  

8. Στη λίστα αποτελεσμάτων επιλέγετε την εταιρία σας 
κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε λέξη στην σειρά που 
αυτή αναγράφετε.  

9. Σημειώνεται ότι για κάθε εταιρία αντιστοιχεί μόνο 
ένας χρήστης για την συγκεκριμένη εφαρμογή.  

10. Πατήστε «επόμενο».  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

6 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

11. Αναγράψετε όνομα χρήστη που επιθυμείτε. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα χρήστη είναι προτιμότερο 
να είναι με λατινικούς χαρακτήρες.  

12. Σημειώνεται ότι αν το όνομα χρήστη υπάρχει 
ήδη, το σύστημα θα σας ενημερώσει και εσείς 
οφείλετε να αναγράψετε ένα νέο όνομα χρήστη.  

13. Πατήστε «επόμενο».  

 
 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

7 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

14. Όλα τα πεδία με τον κόκκινο αστερίσκο είναι 
υποχρεωτικά για συμπλήρωση.  

15. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει διαδοχικά 
χρησιμοποιώντας μικρά ή κεφαλαία γράμματα, 
ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες το Όνομα, 
το Επώνυμο, το Τηλέφωνο και το E-mail του.  

16. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση των ορθών στοιχείων 
από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της 
αίτησης. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που 
καταχωρήσατε πριν προχωρήσετε.  

17. Πατήστε «επόμενο».  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

8 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

18. Το σύστημα σας προσφέρει τη δυνατότητα να 
ελέγξετε άλλη μία φορά τα στοιχεία που 
καταχωρήσατε, πριν υποβάλλετε την αίτησή σας.  

19. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε 
κάποιο στοιχείο, επιλέξετε το κουμπί 
«προηγούμενο».  

20. Πατήστε «τέλος».  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

9 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

21. Το σύστημα δηλώνει την επιτυχή υποβολή της 
αίτησης.  

22. Θα σας αποσταλεί στο e-mail (που δηλώσατε 
στην αίτησή σας) ο Συνθηματικό πρόσβασης.  

23. Το Συνθηματικό αυτό θα χρησιμοποιείτε κάθε 
φορά που εισέρχεστε στην εφαρμογή.  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

10 11/5/2009 

  

 
 
 
Η καρτέλα «Τα στοιχεία μου» 
 
 

 

1. Η καρτέλα «Τα στοιχεία μου» παρουσιάζει τα στοιχεία 
που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας για 
πρόσβαση στην εφαρμογή.  

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

11 11/5/2009 

  

 
 
 
Η καρτέλα «Ιστορικό αιτήσεων» 
 
 

 

1. Η καρτέλα «Ιστορικό αιτήσεων» παρουσιάζει τις 
αιτήσεις ανανέωσης άδειας 
κυκλοφορίας/ανάκλησης που έχουν υποβληθεί.  

2. Επιλέγετε από το πεδίο επιλογής «Φαρμακευτικό 
προϊόν» το φάρμακο που επιθυμείτε.  

3. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες 
της σχετικής αίτησης.  

4. Κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε λέξη της σειράς του 
πίνακα για να οδηγηθείτε στη φόρμα Προβολή 
αίτησης.  

5. Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε αίτηση ανανέωσης ή 
απόσυρσης για το φάρμακο που επιλέξατε, 
επιλέγετε το κουμπί «αίτηση ανανέωσης» ή 
«αίτηση απόσυρσης» αντίστοιχα.  

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

12 11/5/2009 

  

 
 
 
Η καρτέλα «προϊόντα προς ανανέωση» 
 
 

 

1. Η καρτέλα «Προϊόντα προς ανανέωση» παρουσιάζει 
τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται να υποβάλετε 
αίτηση ανανέωσης.  

2. Για όποιο προϊόν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, 
επιλέγετε το αντίστοιχο κουμπί «υποβολή».  

3. Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιο από τα 
προϊόντα σας δεν αναγράφεται στη λίστα, μπορείτε 
να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης από την καρτέλα 
«Ιστορικά αιτήσεων».  

 
 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

13 11/5/2009 

  

 
 
Προβολή αίτησης 
 
 

 

1. Παρουσιάζονται τα στοιχεία του προϊόντος για το 
οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ή 
απόσυρσης.  

2. Πατώντας τα κουμπιά «έντυπο Ανανέωσης» και 
«έντυπο Γενικών Πληροφοριών», εκτυπώνετε τα 
αντίστοιχα έντυπα.  

3. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των 
στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο Γενικών 
Πληροφοριών και στην τελευταία άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος, επιλέγετε το κουμπί 
«ενημέρωση στοιχείων προϊόντος» για την ορθή 
ενημέρωση της Βάσης του Οργανισμού.  

 

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

14 11/5/2009 

  

 
 
 
Ενημέρωση στοιχείων προϊόντος: Γενικές πληροφορίες (1-7) 
 
 

 

1. Στην φόρμα «Γενικές πληροφορίες (1-7)» 
αναγράφονται τα στοιχεία του εντύπου Γενικές 
Πληροφορίες, παράγραφοι 1 έως 7.  

2. Στο πίνακα «Φαρμακοτεχνική μορφή» μπορεί να 
γίνει ενημέρωση των στοιχείων μίας μορφής 
πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη της σειράς του 
πίνακα. Οδηγείστε στη φόρμα «Ενημέρωση 
στοιχείων μορφής».  

3. Στους πίνακες «Φαρμακολογική κατηγορία» και 
«Οδός και τρόπος χορήγησης» πρόσθεση 
εγγραφών πραγματοποιείται με την επιλογή του 
εικονιδίου +. Αντίστοιχα, η διαγραφή μίας 
εγγραφής πραγματοποιείται με την επιλογή του 
εικονιδίου x.  

4. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (8-
12)».   

5. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδογείται στην φόρμα «Προβολή αίτησης».  

 
 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

15 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

6. Στην φόρμα «Ενημέρωση στοιχείων μορφής» ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τα 
πεδία Περιεκτικότητα, Βάρος / Όγκος και Μονάδα 
μέτρησης.  

7. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» αποθηκεύονται οι 
αλλαγές και ο χρήστης οδηγείται στην κεντρική 
φόρμα «Γενικές Πληροφορίες (1-7)».  

8. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» τυχόν 
αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης 
οδηγείται στην κεντρική φόρμα «Γενικές 
Πληροφορίες (1-7)». 

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

16 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

9. Στην φόρμα «Αναζήτηση φαρμακολογικής 
κατηγορίας (ATC)» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να αναζητήσει ATC (με κωδικό ή περιγραφή).  

10. Επιλέγοντας οποιοδήποτε πεδίο σε μία σειρά του 
πίνακα που εμφανίζονται τα αποτελέσματα, η 
φαρμακολογική κατηγορία προστίθεται στο προϊόν 
και ο χρήστης επιστρέφει στην κεντρική φόρμα 
«Γενικές Πληροφορίες (1-7)».  

11. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» τυχόν 
αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης 
οδηγείται στην κεντρική φόρμα «Γενικές 
Πληροφορίες (1-7)». 

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
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Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

17 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

12. Στην φόρμα «Αναζήτηση οδού και τρόπου 
χορήγησης» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
αναζητήσει οδό χορήγησης (με κωδικό ή 
περιγραφή).  

13. Επιλέγοντας οποιοδήποτε πεδίο σε μία σειρά του 
πίνακα που εμφανίζονται τα αποτελέσματα, η οδός 
χορήγησης προστίθεται στο προϊόν και ο χρήστης 
επιστρέφει στην κεντρική φόρμα «Γενικές 
Πληροφορίες (1-7)».  

14. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» τυχόν 
αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης 
οδηγείται στην κεντρική φόρμα «Γενικές 
Πληροφορίες (1-7)». 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

18 11/5/2009 

  

 
 
 
Ενημέρωση στοιχείων προϊόντος: Γενικές πληροφορίες (8-12) 
 
 

 

1. Στην φόρμα «Γενικές πληροφορίες (8-12)» αναγράφονται 
τα στοιχεία του εντύπου Γενικές Πληροφορίες, παράγραφοι 
8 έως 11.  

2. Πατώντας το εικονίδιο x μίας σειράς, διαγράφετε η 
συγκεκριμένη εγγραφή.  

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν μπορεί να διαγραφεί ο Υπεύθυνος 
Κυκλοφορίας.  

4. Πατώντας το εικονίδιο + ο χρήστης οδηγείται στη φάρμα 
«Επιλέξτε τύπο εταιρίας».  

5. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης οδηγείται στη 
φόρμα «Γενικές πληροφορίες (13-22)».  

6. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης οδηγείται 
στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (1-7)». 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

19 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

7. Στην φόρμα «Επιλέξτε τύπο εταιρίας» ο χρήστης 
επιλέγει τον τύπο της εταιρίας που επιθυμεί να 
προσθέσει στο προϊόν (Δικαιούχος σήματος, 
παρασκευαστής κ.λπ.) και αυτόματα μεταφέρεται 
στη φόρμα «Αναζήτηση εταιρίας».  

8. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (8-
12)». 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

20 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

9. Στην φόρμα «Αναζήτηση εταιρίας» ο χρήστης 
αναζητά την εταιρία με κωδικό ή επωνυμία.  

10. Επιλέγοντας μία εγγραφή του πίνακα με τα 
αποτελέσματα (πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη της 
σειράς), η εταιρία προστίθεται και αυτόματα ο 
χρήστης οδηγείται στη φόρμα «Γενικές 
πληροφορίες (8-12)».  

11. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Επιλογή τύπου εταιρίας» 
χωρίς να έχουν αποθηκευθεί τυχόν αλλαγές. 

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

21 11/5/2009 

  

 
 
 
Ενημέρωση στοιχείων προϊόντος: Γενικές πληροφορίες (13-22) 
 
 

 

1. Στην φόρμα «Γενικές πληροφορίες (13-22)» 
αναγράφονται τα στοιχεία του εντύπου Γενικές 
Πληροφορίες, παράγραφοι 13 έως 22.  

2. Ο χρήστης ενημερώνει:  
• Τρόπο διάθεσης  
• Κατηγορία ναρκωτικού  
• Συνθήκες αποθήκευσης  
• Πρόσθετες συνθήκες αποθήκευσης  
• Διάρκεια ζωής  
• Διάρκεια ζωής μετά την αποσυσκευσία  
• Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση  
• Συνθήκες αποθήκευσης μετά την 

αποσυσκευασία/ανασύσταση  
• Προορισμός προϊόντος  
• Επίδραση στην οδήγηση  
• Προέλευση προϊόντος  
• Χορήγηση κατά την κύηση.  

3. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-
25)».  

4. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (8-
12)». 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

22 11/5/2009 

  

 
 
Ενημέρωση στοιχείων προϊόντος: Γενικές πληροφορίες (23-25) 
 
 

 

1. Στην φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-25)» 
αναγράφονται τα στοιχεία του εντύπου Γενικές 
Πληροφορίες, παράγραφοι 23 έως 25.  

2. Στον πίνακα «Σύνθεση σε δραστικές ουσίες» ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα πατώντας το εικονίδιο + να 
πρσθέσει νέα δραστική ουσία. Οδηγείται στη φόρμα 
«Αναζήτηση /Προσθήκη δραστικής ουσίας». Πατώντας 
το εικονίδιο x μίας σειράς, διαγράφεται η συγκεκριμένη  
εγγραφή. Πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη μίας 
εγγραφής, ο χρήστης ενημερώνει τα πεδία «Θέση», 
«Ποσότητα» και «Μονάδα μέτρησης» και 
«Παρασκευαστές».  

3. Στον πίνακα «Σύνθεση σε έκδοχα» ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα πατώντας το εικονίδιο + να πρσθέσει νέο 
έκδοχο. Οδηγείται στη φόρμα «Αναζήτηση /Προσθήκη 
εκδόχου». Πατώντας το εικονίδιο x μίας σειράς, 
διαγράφεται η συγκεκριμένη εγγραφή. Πατώντας σε 
οποιαδήποτε λέξη μίας εγγραφής, ο χρήστης 
ενημερώνει τα πεδία «Θέση», «Ποσότητα» και 
«Μονάδα μέτρησης».  

4. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης οδηγείται 
στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (26)» ενώ με το 
κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης οδηγείται στη 
φόρμα «Γενικές πληροφορίες (13-22)». 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

23 11/5/2009 

  

 
 
 
 

 

5. Στην φόρμα «Αναζήτηση / Προσθήκη δραστικής 
ουσίας» ο χρήσης αναζητά δραστική ουσία με 
κωδικό ή διεθνή ονομασία.  

6. Πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη από μία εγγραφή 
του πίνακα αποτελεσμάτων, ο χρήστης οδηγείται 
στη φόρμα «Ενημέρωση στοιχείων δραστικής 
ουσίας», ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα 
πεδία (θέση, ποσότητα, μονάδα μέτρησης».  

7. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-
25)».  

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

24 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

8. Στην φόρμα «Ενημέρωση στοιχείων δραστικής 
ουσίας» ο χρήσης ενημερώνει τα πεδία:  

• Θέση  
• Ποσότητα  
• Μονάδα μέτρησης καθώς και να προσθέσει 

τυχόν σχόλια.  
9. Στο σημείο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε 

ή να διαγράψετε τους παρασκευαστές της δραστικής 
ουσίας. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-25)». 

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

25 11/5/2009 

  

 
 
 
 
 

 

10. Στην φόρμα «Αναζήτηση / Προσθήκη εκδόχου» 
ο χρήσης αναζητά έκδοχο με κωδικό ή διεθνή 
ονομασία.  

11. Πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη από μία εγγραφή 
του πίνακα αποτελεσμάτων, ο χρήστης οδηγείται 
στη φόρμα «Ενημέρωση στοιχείων εκδόχου», 
ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα πεδία 
(θέση, ποσότητα, μονάδα μέτρησης».  

12. Πατώντας το κουμπί «προηγούμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-
25)».   

 
 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

26 11/5/2009 

  

 
 
 

 

13. Στην φόρμα «Ενημέρωση στοιχείων εκδόχου» ο 
χρήσης ενημερώνει τα πεδία:  
• Θέση  
• Ποσότητα 
• Μονάδα μέτρησης 
καθώς και να προσθέσει τυχόν σχόλια.  

14. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» ο χρήστης 
οδηγείται στη φόρμα «Γενικές πληροφορίες (23-
25)». 

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

27 11/5/2009 

  

 
 
Ενημέρωση στοιχείων προϊόντος: Γενικές πληροφορίες (26) 
 
 

 

1. Στην φόρμα «Γενικές πληροφορίες (26)» 
αναγράφονται τα στοιχεία του εντύπου Γενικές 
Πληροφορίες, παράγραφος 26.  

2. Στον πίνακα «Συσκευασία του προϊόντος» ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα πατώντας το εικονίδιο 
+ να πρσθέσει νέα συσκευασία. Οδηγείται στη 
φόρμα «Ενημέρωση / Προσθήκη συσκευασίας». 
Πατώντας το εικονίδιο x μίας σειράς, διαγράφεται η 
συγκεκριμένη εγγραφή. Πατώντας σε οποιαδήποτε 
λέξη μίας εγγραφής, ο χρήστης ενημερώνει τα 
πεδία «Περιγραφή», «Κατάσταση», «Είδος» , 
«Ποσότητα» και «Μονάδα μέτρησης».  

3. Πατώντας το κουμπί «ολοκλήρωση» 
αποθηκεύονται οι αλλαγές και ο χρήστης οδηγείται 
στη φόρμα «Προβολή αίτησης» ενώ με το κουμπί 
«προηγούμενο» ο χρήστης οδηγείται στη φόρμα 
«Γενικές πληροφορίες (23-25)».  

 



Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής 
Υποβολή Αίτηση Ανανέωσης/Ανάκλησης 
Άδειας Κυκλοφορίας για φαρμακευτικό 
προϊόν ανθρώπινης χρήσης 

28 11/5/2009 

  

 
 
 

 

4. Στην φόρμα «Ενημέρωση / Προσθήκη 
συσκευασίας» ο χρήστης ενημερώνει τα στοιχεία 
μίας συσκευασίας:  
• Περιγραφή  
• Κατάσταση  
• Είδος  
• Ποσότητα  
• Μονάδα μέτρησης.  

5. Πεδίο «Κωδικός»: σε περίπτωση ενημέρωσης μίας 
υπάρχουσας συσκευασίας, ο κωδικός συσκευασίας 
εμφανίζεται στο χρήστη και δεν επιτρέπεται η 
τροποποίηση του. Σε περίπτωση νέας συσκευασίας, 
το πεδίο είναι διαθέσιμο για ενημέρωση.  

6. Πατώντας το κουμπί «επόμενο» αποθηκεύονται οι 
αλλαγές και ο χρήστης οδηγείται στη φόρμα 
«Γενικές πληροφορίες (26)» ενώ με το κουμπί 
«προηγούμενο» ο χρήστης οδηγείται στη φόρμα 
«Γενικές πληροφορίες (26)» χωρίς να 
αποθηκευτούν τυχόν αλλαγές. 

 


