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ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την απόσυρση των κτηνιατρικών φαρµακευτικών
προϊόντων»
Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του
Ν.4691/2020 (ΦΕΚ 108 Α΄), µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 του Ν.2538/1997
(ΦΕΚ 242 Α΄), όσον αναφορά στην απόσυρση ή και την καταστροφή των κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων και των φαρµακούχων ζωοτροφών, τα οποία φέρουν επί της
συσκευασίας τους ηµεροµηνία λήξης, ισχύουν τα ακόλουθα :
Οι παραγωγοί, παρασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι των κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακούχων ζωοτροφών, τα οποία έχουν λήξει ή λήγουν
εντός του τρέχοντος κάθε φορά α΄ ή β΄εξαµήνου κάθε έτους, υποχρεούνται να τα
αποσύρουν από τα καταστήµατα λιανικής πώλησης/φαρµακεία, καταστήµατα χονδρικής
πώλησης/φαρµακαποθήκες, κτηνιατρεία/κλινικές ζώων και κτηνιατρικά γραφεία
παραγωγικών ζώων, έως την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους
αντίστοιχα.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου (α΄ή β΄), τα καταστήµατα λιανικής
πώλησης/ φαρµακεία, κτηνιατρεία/ κλινικές ζώων και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών
ζώων ενηµερώνουν άµεσα τους προµηθευτές τους, οι οποίοι µπορεί να είναι καταστήµατα
χονδρικής/φαρµακαποθήκες, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, παραγωγοί και παρασκευαστές
κτηνιατρικών φαρµάκων και φαρµακούχων ζωοτροφών, για την ανάγκη απόσυρσης των
προϊόντων που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του ανωτέρω διαστήµατος. Οι υπεύθυνοι
προµηθευτές υποχρεούνται να τα αποσύρουν έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του
τρέχοντος κάθε φορά εξαµήνου.
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Οµοίως, τα καταστήµατα χονδρικής/φαρµακαποθήκες, εντός του τρέχοντος κάθε
φορά α΄ ή β΄εξαµήνου, υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα τους προµηθευτές τους, οι
οποίοι µπορεί να είναι οι εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, παραγωγοί και παρασκευαστές
κτηνιατρικών φαρµάκων και φαρµακούχων ζωοτροφών, για την ανάγκη απόσυρσης των
προϊόντων που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του εν λόγω διαστήµατος. Οι υπεύθυνοι
προµηθευτές υποχρεούνται να τα αποσύρουν έως την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεµβρίου του
ίδιου έτους αντίστοιχα.
Επισηµαίνεται, ότι όσον αφορά στη διαχείριση (αποθήκευση, µεταφορά και
καταστροφή) των αποβλήτων που δηµιουργούνται από την απόσυρση των αχρησιµοποίητων
ή ληγµένων ή ακατάλληλων κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακούχων
ζωοτροφών εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
στερεών ή επικίνδυνων αποβλήτων, µε ευθύνη των εισαγωγέων, αντιπρόσωπων, παραγωγών
και παρασκευαστών αυτών.
Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.2538/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τονίζεται, η αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων για την τήρηση
των ανωτέρω ως προς την ορθή διαχείριση των ληγµένων ή των προς λήξη κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακούχων ζωοτροφών, για την προστασία της υγείας των
ζώων, της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία των κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στο δεσµό
«Πολίτης» - «Κτηνιατρικά Φαρµακευτικά Προϊόντα» - «Νοµοθεσία κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων» :
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/ktiniatrikafarmakeytika/1502-nomktiniatrfarmakon

Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΠ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
- ∆/νσεις Κτηνιατρικής
- Τµήµατα Κτηνιατρικής
-έδρες τους
(µε παράκληση να το κοινοποιήσουν στους ενδιαφερόµενους)
2. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
t.koloveas@havepharm.gr
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ktiniatrikos_sillogos@yahoo.gr
4. ΓΕΩΤΕΕ
info@geotee.gr
5. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
info@seviz.gr
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
pfs@ath.forthnet.gr
(µε παράκληση να το κοινοποιήσουν στα µέλη τους)

ΚΟΙΝ : ΕΟΦ
1. ∆/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
- Τµήµα Επιθεώρησης ddimas@eof.gr
- Τµήµα Ελέγχου κυκλοφορίας hfoskolakis@eof.gr
2. Τµήµα Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρµάκων και Ζωοτροφών
malemisj@eof.gr

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1. Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής
2. ∆/νση Υγείας των Ζώων
3. ∆/νση Ζωοτροφών και Βοσκήσιµων Γαιών- Τµήµα Ελέγχου Ζωοτροφών
- στο υπουργείο
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