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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χολαργός, 24-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 127179

: Αξιολόγησης Προϊόντων
: Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων
: Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
: www.eof.gr
: Δρ Φαρλόπουλος Σπυρίδων
: 213-2040537
: vet@eof.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΚ) & ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2018
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 24η Οκτωβρίου 2019
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
Την υπ’αριθμ. πρωτ. 93773/24.07.2019 Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ

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 που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τους
Τοπικούς Αντιπροσώπους, καθιερώθηκε η Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή υποβολής των στοιχείων των
Πωλήσεων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και τέθηκε σε λειτουργεία από τη Δευτέρα
29/07/2019 προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία πωλήσεων για το έτος 2018.
Με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων και να ολοκληρωθεί η
καταχώρηση των πωλήσεων του συνόλου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ορίζεται ένα νέο
χρονοδιάγραμμα για την καταχώρηση των πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του αρχικού χρονοδιαγράμματος στις 30.10.2019 δίνεται παράταση ως
ακολούθως :
Από 04.11.2019 έως και 10.11.2019, καταχώρηση στοιχείων 1ου τριμήνου 2018
Από 11.11.2019 έως και 17.11.2019, καταχώρηση στοιχείων 2ου τριμήνου 2018
Από 18.11.2019 έως και 24.11.2019, καταχώρηση στοιχείων 3ου τριμήνου 2018
Από 25.11.2019 έως και 30.11.2019, καταχώρηση στοιχείων 4ου τριμήνου 2018
Η αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για την υποβολή των στοιχείων κάθε τριμήνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί
με τη λήξη του παραπάνω χρονοδιαγράμματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vet@eof.gr.
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Όσον αφορά την καταχώρηση των στοιχείων πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος
2019, αυτή θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2019 και θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
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

Μαλέμης Ιωάννης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ







Γραφείο Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
Δνση Αξιολόγησης προϊόντων
Τμ. Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης
Τμ. Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Ζωοτροφών
Δνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
Δνση Πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων

