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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,
28 / 02 / 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 682/68153
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας : 104 38
Πληροφορίες : Ειρ. Καστελλάνου
ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Τηλέφωνο
: 210 - 2125732
Email
: ekastellanou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση της άδειας χονδρικής και λιανικής
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων»
ΣΧΕΤ : Η με αριθ. 1881/164600/29-12-2014 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (εγχειρίδιο
εμπορίας, διάθεσης και χρήσης κφπ- 2η έκδοση)
Σχετικά με το θέμα και μετά από την από 25-02-2020 συνάντηση της υπηρεσίας
μας με εκπροσώπους του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών
Κτηνιατρικών Φαρμάκων, θα θέλαμε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά τα εξής :
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο
εμπορίας, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (σχετ.), για την
ανανέωση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την κατά περίπτωση αρμόδια
περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, πριν παρέλθει ο
χρόνος ισχύος της.
Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του άρθρου 6 του Ν. 2538/1997
(ΦΕΚ 242 Α΄) και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία προϋποθέσεις, χορηγείται η ανανέωση της άδειας με απόφαση του οικείου
περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη (ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου). Τονίζεται
ωστόσο, ότι κατά την ως άνω διαδικασία δεν αναζητούνται εκ νέου τα δικαιολογητικά της
με αριθ. 375/133799/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2921 Β΄) εκτός εάν διαπιστωθούν μεταβολές όσον
αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής άδειας π.χ. στο χώρο του καταστήματος ή
στον υπεύθυνο επιστήμονα.
Προς την κατεύθυνση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών διοίκησης
παρακαλείστε, να μεριμνάτε για την έγκαιρη ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των
ενδιαφερομένων, των οποίων οι άδειες πρόκειται να λήξουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά
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έτους, προκειμένου να τους υπενθυμίζετε την υποχρέωση τους να υποβάλλουν έγκαιρα τη
σχετική αίτηση ανανέωσης και να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας
τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
συστήματος αδειοδότησης των καταστημάτων πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών Χώρας
- έδρες τους
2. Τμήματα Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Χώρας
-έδρες τους
ΚΟΙΝ :

1. Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φ. Αραμπατζή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Γ. Στρατάκου
-

στο υπουργείο

4. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων, Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών
Φαρμάκων
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 15124
Υπόψη κ. Θ. Κολοβέα t.koloveas@havepharm.gr
5. ΕΟΦ - Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
Μεσογείων 284, 15562
Χολαργός- Αθήνα
6. Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (με παράκληση να το κοινοποιήσει στα
μέλη του)
Λεφέβρ 4, 11744 Ν. Κόσμος -Αθήνα
7. ΓΕΩΤΕΕ (με παράκληση να το κοινοποιήσει στα μέλη του)
Βενιζέλου 64, 54631, Θεσσαλονίκη
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