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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : Από την ημερομηνία υπογραφής
Λαμβάνοντας υπόψη:




Τις διατάξεις του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 11 Α /13-1-1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υποχρέωση για συνεχή και κατάλληλο εφοδιασμό της αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς στην Ελληνική επικράτεια.
Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σύγχρονη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYME
Στα πλαίσια της βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, και σε
συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων, καθιερώθηκε η Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων
των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα 29/07/2019
προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία πωλήσεων για το έτος 2018.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων των πωλήσεων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων για το έτος 2018 ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την καταχώρηση των πωλήσεων κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων του έτους 2019 ανά τρίμηνο, ως ακολούθως :
Από 09.12.2019 έως και 22.12.2019, καταχώρηση στοιχείων 1ου τριμήνου 2019
Από 23.12.2019 έως και 12.01.2020, καταχώρηση στοιχείων 2ου τριμήνου 2019
Από 13.01.2020 έως και 26.01.2020, καταχώρηση στοιχείων 3ου τριμήνου 2019
Από 27.01.2020 έως και 09.02.2020, καταχώρηση στοιχείων 4ου τριμήνου 2019
Όσον αφορά την καταχώρηση των στοιχείων πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος
2020 θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Κάθε Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή αντί αυτού ο Τοπικός Αντιπρόσωπός (ΤΑ) του στην Ελλάδα
είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν τις πωλήσεις για το σύνολο των κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων στη Διαδικτυακή Εφαρμογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των κτηνιατρικών
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φαρμακευτικών προϊόντων. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 11 Α /13-011983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εφαρμογή βρίσκεται εγκατεστημένη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, www.eof.gr, στη θέση: on-line Υπηρεσίες,
«Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων». Οι διαπιστευμένοι χρήστες θα
εισέρχονται στο σύστημα με τη χρήση των συνθηματικών που ήδη διαθέτουν και χρησιμοποιούσαν για την
υποβολή των στοιχείων στο προηγούμενο σύστημα. Οι νέοι χρήστες μπορούν να αιτηθούν συνθηματικά μέσω της
εφαρμογής.
Μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, δεξιά της οθόνης, με την ενεργοποίηση του εικονιδίου με το αγγλικό
ερωτηματικό (?) παρέχονται online λεπτομερείς Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής και την απλούστευση της αποστολής των στοιχείων στη βάση
δεδομένων του ΕΟΦ, παρέχονται στους ΚΑΚ δύο εναλλακτικοί τρόποι υποβολής:
1. Καταγραφή κάθε μιας εγγραφής ξεχωριστά μέσω πληκτρολόγησης
2. Δυνατότητα φόρτωσης αρχείου δεδομένων Excel (csv) στο server του Οργανισμού (Προσοχή! Ο
διαχωριστής μεταξύ των στηλών του αρχείου CSV πρέπει να είναι semicolon(;). Αν το παραγόμενο
CSV από το excel έχει σαν διαχωριστή το κόμμα(,) τότε πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:
Windows Start menu->Control Panel->Region and Language->Additional settings->List separator
εκεί πληκτρολογήστε << ; >>)
Μετά την οριστικοποίηση υποβολής των στοιχείων κάθε τριμήνου θα πρέπει αποστέλλεται στον ΕΟΦ, μόνο
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vet@eof.gr υπογεγραμμένη (σκαναρισμένη) Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των στοιχείων κάθε
τριμήνου και ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Αναφορικά με τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της νέας εφαρμογής απευθυνθείτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vet@eof.gr ή στο τηλέφωνο: 213-2040357.

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
α.α Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ
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