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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Έκδοση 1.0 

Ιστορικό  Εγγράφου: 

Ημερομηνία έκδοσης  
 

28 Απριλίου 2016 
 

Αντικαθιστά την έκδοση  
 

Δ/Υ 
 

Αλλαγές / Τροποποιήσεις επί της προηγούμενης  Δ/Υ 

 

Στο παρόν έγγραφο συγκεντρώθηκαν οι συνηθέστερες ερωτήσεις  που αφορούν στο «Σύστημα Εγχωρίων 
Πωλήσεων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση των φαρμακευτικών εταιρειών», που έχουν υποβληθεί από 
τους ενδιαφερόμενους. Για  επιμέρους θέματα ή ειδικές περιπτώσεις,  υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας 
με το τηλ. 2132040284 και  το e-mail: sales@eof.gr 

 

1. Ποιος έχει την υποχρέωση της δήλωσης στον ΕΟΦ των στοιχείων των εγχωρίων 
πωλήσεων;  

Απάντηση:  Υποχρέωση  υποβολής των πωλήσεων  έχουν όλες οι εταιρείες που  εκδίδουν τιμολόγια 
πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.   Διευκρινίζουμε ότι αφορά μόνο στις 
πωλήσεις που πραγματοποιούνται από ΚΑΚ, Τοπικούς Αντιπροσώπους ή άλλες εταιρείες για 
λογαριασμό  αυτών.    

Οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ήδη Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης για το παλαιό σύστημα 
πωλήσεων, χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία προκειμένου να εισέλθουν στο νέο. Όσες εταιρείες δεν 
διαθέτουν Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης, πρέπει να υποβάλλουν σχετική Αίτηση ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση www.eof.gr, «On Line Υπηρεσίες» http://www.eof.gr/assets/services.html, επιλέγοντας : 
Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης (από 09/05/2016). 
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2. Τι είναι το REST Web service ;  Με ποιόν τρόπο πραγματοποιείται  η διασύνδεση ΕΟΦ 
– εταιρείας; Υπάρχει test περιβάλλον; 

Απάντηση:  

Με το REST API σας δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης του πληροφοριακού σας συστήματος 
με το σύστημα υποβολής πωλήσεων του Οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση του REST API παρακαλούμε  μεταφορτώστε το αρχείο περιγραφής του  REST 
Web Service (COMPANY SALES REST API GUIDE vXXX.pdf).  

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο project (συμπεριλαμβανομένου και του πηγαίου κώδικα) το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή της δομής του αρχείου και την καταχώρηση των εγγραφών του 
αρχείου μέσω του web service (CompanySalesRESTClient.zip).  

Τονίζεται ότι παρέχεται περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμών (Testing/Development). Οι 
διευθύνσεις του web service είναι: 
 
Testing/Development: https://services.eof.gr/test-companysales-rest/v1/companysales 
Production: https://services.eof.gr/companysales-rest/v1/companysales 
 
Όλη η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση: 

http://www.eof.gr/web/guest/userguides 

Φάκελος: “Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης” 

 
3. Ως Barcode φαρμακευτικού προϊόντος νοείται ο γραμμωτός κωδικός (ΕΑΝ -13) 

του προϊόντος ; 

Απάντηση:  Barcode φαρμακευτικού προϊόντος είναι ο Κωδικός Προϊόντος ΕΟΦ, σε μορφή 
γραμμωτού Κώδικα  με δομή ΕΑΝ -13, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΕΟΦ 13153/24.2.2006 
«Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης με γραμμωτό Κώδικα (Barcode)», ο οποίος είναι 
υποχρεωτικός και δεσμευτικός  για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ταμεία Υγείας και τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που παράγουν, διακινούν, χρησιμοποιούν ή ασχολούνται με 
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Το barcode του φαρμακευτικού προϊόντος ξεκινάει πάντα με 
280 πχ 2802588701013.  

4. Ποιά Τιμή αναγράφεται στο πεδίο «Τιμή (συσκ.)»; 

Απάντηση: Στο πεδίο «Τιμή (συσκ.)»  δηλώνεται η τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο 
χωρίς το Φ.Π.Α.  και αφορά στη τιμή της συσκευασίας του φαρμακευτικού προϊόντος, 
σύμφωνα με το εκάστοτε barcode.  
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5. Ποιό ποσοστό Rebate δηλώνεται στα στοιχεία των πωλήσεων;  

Απάντηση: Στα στοιχεία των πωλήσεων δηλώνεται  ΜΟΝΟ το  ποσοστό Rebate που 
αναγράφεται επί του τιμολογίου, δηλαδή 5% ή 6,5% και κανένα άλλο.  

6. Τι  δηλώνεται στο πεδίο  «Ποσοστό Έκπτωσης Άλλο»;  

Απάντηση:   Το πεδίο «Ποσοστό Έκπτωσης Άλλο» περιλαμβάνει το ποσοστό της πρόσθετης 
Έκπτωσης – πέραν του ποσοστού Rebate -  που τυχόν αναγράφεται επί του Τιμολογίου.  Σε 
περίπτωση που παρέχονται περισσότερες της μίας εκπτώσεις, το ποσοστό δηλώνεται 
αθροιστικά.  

7. Τα  αξιακά τιμολόγια δηλώνονται ; 

Απάντηση: Όχι,  τα αξιακά τιμολόγια δεν δηλώνονται. Η εφαρμογή αφορά μόνο σε  τιμολόγια  
που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση. 

8. Δηλώνονται τα στοιχεία πιστωτικών τιμολογίων – επιστροφές φαρμάκων; 
Δωρεές φαρμάκων;  

Απάντηση:  Ναι, τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω επιστροφής φαρμάκων δηλώνονται κανονικά 
στο Σύστημα  με αρνητικό πρόσημο στο πεδίο «Ποσότητα».  Επίσης, δηλώνονται και τα 
τιμολόγια που αφορούν σε δωρεές φαρμάκων με μηδενική αξία.  

9. Δηλώνονται στοιχεία τιμολογίων που αφορούν σε εξαγωγές φαρμάκων; 

Απάντηση: Όχι,  τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν σε εξαγωγές φαρμάκων δεν 
δηλώνονται. 

10. Παρέχεται η δυνατότητα από το σύστημα αναζήτησης των στοιχείων των 
τιμολογίων που έχουν ήδη δηλωθεί; 

Απάντηση: Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης των αναλυτικών στοιχείων των 
τιμολογίων σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε εύρος ημερομηνίας. 


