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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πιστοποίηση των φαρμακευτικών εταιρειών στην
δικτυακή πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ ».
Σας ενημερώνουμε ότι στην δικτυακή πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ του Τμήματος Επεξεργασίας και
Ελέγχου Συνταγών της Δ/νσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ αναπτύχθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή που αφορά
τις φαρμακευτικές εταιρίες. Από τη Δευτέρα 10-11-2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν
έδρα στην Ελλάδα και είτε είναι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην
Ελλάδα ή Αντιπρόσωποι Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας με έδρα το Εξωτερικό μπορούν να κάνουν
εγγραφή

στην

εφαρμογή.

Η

εγγραφή

γίνεται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

https://www.eopyykmes.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
Μέσω της δικτυακής πύλης οι εταιρείες μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας
τους και να δηλώνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας ή
αντιπρόσωποι κατόχων του εξωτερικού. Κάθε τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου θα
πρέπει να καταχωρείται στο σύστημα από τον κάτοχο, επισυνάπτοντας την άδεια κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων προϊόντων αυτά διαγράφονται από τον παλαιό ΚΑΚ και
εγγράφονται από τον νέο ΚΑΚ επισυνάπτοντας την άδεια κυκλοφορίας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες
είναι υποχρεωμένες να καταχωρήσουν στο σύστημα το αρχείο της Περίληψης Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή στοιχείων
σχετικά με τις πωλήσεις των προϊόντων τους. Οι εταιρείες που διαθέτουν ψηφιακό ηλεκτρονικό
πιστοποιητικό θα μπορούν να λαμβάνουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά μέσα από τη δικτυακή
πύλη. Για τις υπόλοιπες εταιρίες οι απαντήσεις στα αιτήματα αυτά θα χορηγούνται από τη Δ/νση
Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ. Για την ταχύτερη και την ασφαλέστερη παροχή των στοιχείων συνίσταται η
ηλεκτρονική συναλλαγή με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού.
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