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ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα:

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 9η Μαΐου 2016

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 των ασθενών στην Ελληνική επικράτεια.
Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σύγχρονη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων του Οργανισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYME
Στo πλαίσιο 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
Φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τις φαρμακευτικές εταιρείες
καθιερώνεται Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των φαρμακευτικών
προϊόντων για ανθρώπινη χρήση σε πραγματικό χρόνο (real time). Συγκεκριμένα :
Α. Από τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 , όλες οι εταιρείες που εκδίδουν τιμολόγια πώλησης φαρμακευτικών
προϊόντων για ανθρώπινη χρήση οφείλουν να δηλώνουν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τα παρακάτω
στοιχεία και μόνον αυτά:











Αριθμός Τιμολογίου
Ημερομηνία Έκδοσης Τιμολογίου Πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων
Barcode φαρμακευτικού προϊόντος
Αριθμός Παρτίδας
Ποσότητα (σε συσκευασίες)
Τιμή Πώλησης ανά συσκευασία (αναγραφόμενη στο σχετικό τιμολόγιο, χωρίς ΦΠΑ, και πριν
από τις εκπτώσεις)
ΑΦΜ πελάτη (προς τον οποίο εκδίδεται το Τιμολόγιο)
Ποσοστό Έκπτωσης REBATE
Πρόσθετη Έκπτωση
Αριθμός Σύμβασης (σε περίπτωση κατακύρωσης μετά από δημόσιο διαγωνισμό)

Στην περίπτωση που πρόκειται για επιστροφή φαρμάκων, η ποσότητα δηλώνεται με αρνητικό πρόσημο (-).
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Β. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής και την απλούστευση της αποστολής των στοιχείων στη βάση
δεδομένων του ΕΟΦ, παρέχονται στις εταιρείες τρείς εναλλακτικοί τρόποι υποβολής:
1. Καταγραφή των στοιχείων μέσω πληκτρολόγησης
2. Δυνατότητα αναφόρτωσης αρχείου δεδομένων Excel (csv) στο server του Οργανισμού
3. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web service) με τη χρήση των οποίων υπάρχει η δυνατότητα να
αποστέλλονται τα στοιχεία από το λογισμικό της εταιρείας κατευθείαν στη βάση δεδομένων του
Οργανισμού.
Μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, δεξιά της οθόνης, με την ενεργοποίηση του εικονιδίου με το αγγλικό
ερωτηματικό (?) παρέχονται on line λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, όλη η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση:
http://www.eof.gr/web/guest/userguides
Η εφαρμογή βρίσκεται εγκατεστημένη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, www.eof.gr, στη θέση: on-line Υπηρεσίες
«Νέο
Σύστημα
Υποβολής
Πωλήσεων
Φαρμακευτικών
προϊόντων
Ανθρώπινης
Χρήσης»
(http://www.eof.gr/assets/services.html).
Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή για τους χρήστες, και όμοια ως προς τη διαδικασία με τις υπάρχουσες
εφαρμογές του Συστήματος του ΕΟΦ, που χρησιμοποιούν ήδη οι εταιρείες για να δηλώνουν άλλα στοιχεία
ιχνηλασιμότητας φαρμάκων στον ΕΟΦ.
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο σύστημα του ΕΟΦ το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών
έκδοση του σχετικού Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής.

από την

Προσοχή: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση των στοιχείων αυτών
στο σύστημα εντός της προθεσμίας των 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και
όχι από τη χρονική στιγμή της αναφόρτωσής τους στο σύστημα.
Όλες οι εταιρείες που δηλώνουν στοιχεία πωλήσεων στον ΕΟΦ, έχουν τη υποχρέωση να υποβάλλουν
Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση: sales@eof.gr το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στην οποία δεσμεύονται ότι
“Τα στοιχεία των τιμολογίων που υποβλήθηκαν στον ΕΟΦ δια μέσου της διαδικτυακής εφαρμογής που αφορά
στις εγχώριες πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης και αφορούν στον μήνα ΧΧΧΧ είναι
ακριβή και πλήρη” σε σχέση με τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου μήνα.
Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ και δεν κατατίθεται στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του ΕΟΦ.
Γ. Προκειμένου να υπάρξει ομοιογενής συγκέντρωση στοιχείων για το έτος 2016, τα στοιχεία πωλήσεων που
περιλαμβάνονται στο μέρος (Α) παραπάνω και αφορούν στα στοιχεία των Τιμολογίων που εκδόθηκαν από την
αρχή του έτους 2016 έως και την 8η Μαΐου 2016 θα πρέπει να αναφορτωθούν μέσω αρχείου δεδομένων Excel
(csv) στο server του Οργανισμού με τη χρήση της νέας εφαρμογής μέχρι και την 20η Μαΐου 2016.
Δ. Στοιχεία τιμολογίων τα οποία έχουν αναφορτωθεί ήδη στο σύστημα από κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες,
κατά τη χρονική διάρκεια της αναστολής της έναρξης της παρούσας Εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι θα
διαγραφούν.
Ο ΕΟΦ διαθέτει περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμών (Testing/Development) στις θέσεις
https://services.eof.gr/test-companysales-rest/v1/companysales,
https://services.eof.gr/companysales-rest/v1/companysales
προκειμένου οι εταιρείες να κάνουν τις σχετικές δοκιμές τους με οποιονδήποτε από τους τρείς τρόπους
αναφόρτωσης στοιχείων επιλέξουν. Το περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμών θα είναι διαθέσιμο έως και την 8η
Μαΐου 2016. Τα δεδομένα του περιβάλλοντος ανάπτυξης και δοκιμών μετά την 8η Μαΐου θα διαγραφούν.
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Με την έκδοση της παρούσας, καταργείται κάθε προγενέστερη Εγκύκλιος / Απόφαση του ΕΟΦ με την οποία
ρυθμίζεται διαφορετικά η υποβολή των στοιχείων των πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων για
ανθρώπινη χρήση από τις φαρμακευτικές εταιρείες . Ομοίως, παύει να λειτουργεί η προηγούμενη εφαρμογή
“Πωλήσεις-Αποθέματα Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης”.
Η Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
Αικατερίνη Αντωνίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
•
•
•
•
•

Γραφείο Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
Γραφείο Β’ Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
Δ/νση ΕΠΚΠ
Δνση Οργάνωσης & Πληροφορικής

