Ενημέρωση στετικά με τη τρήση ηλεκτρονικών αιτήσεων
(electronic Application Forms, eAF)
(English text follows below)

Οι Φαπμακεςηικέρ Υπηπεζίερ ενημεπώνοςν όηι από 1/1/2016 καθίζηαηαι
ςποσπεωηική η καηάθεζη ηλεκηπονικών αιηήζεων (eAF) για όλερ ηιρ
διαδικαζίερ (Εθνικέρ, Αμοιβαίαρ και Αποκενηπωμένηρ) πος αθοπούν ζηην
εγγπαθή, ηποποποίηζη και ανανέωζη ηηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ ηων
Φαπμακεςηικών Πποϊόνηων για ανθπώπινη σπήζη.
Οι ηλεκηπονικέρ αιηήζειρ καθώρ και ζσεηικέρ πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ
ζηον
ιζηοσώπο
ηηρ
Εςπωπαϊκήρ
Επιηποπήρ
http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html
καθώρ και ζηην
ιζηοζελίδα www.youtube.com/watch?v=fIZ6_45bayc.

Από ηην 1/3/2016 και μεηά οι ΚΑΚ/Αιηούνηερ είναι ςποσπεωμένοι να
καηαθέηοςν ζηην Απμόδια Απσή μόνο ηιρ ηλεκηπονικέρ αιηήζειρ ζηην
εκάζηοηε διαδικαζία.

Επισημάνσεις και Διεσκρινίσεις στετικά με τη τρήση των eAF:



Εξακολοςθεί να αποηελεί ςποσπέωζη ηος ΚΑΚ/Αιηούνηα η καηάθεζη
ηων ππωηόηςπα ςπογεγπαμμένων καλςπηικών επιζηολών και
αιηήζεων ζηην εκάζηοηε διαδικαζία.



Οι αιηήζειρ ππέπει να έσοςν κλειδωθεί από ηον ΚΑΚ/Αιηούνηα.



Αιηήζειρ πος έσοςν αποζηαλεί μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος δεν
θα γίνονηαι αποδεκηέρ.



Αποδεκηέρ δεν θα γίνονηαι ούηε αιηήζειρ πος έσοςν ηςπωθεί και
ζαπωθεί (ωρ flat PDF).



Οι eAF ππέπει να παπέσονηαι μόνο ζε μοπθή PDF. Οι θόπμερ eAF
(XFA form PDF) είναι ζςμβαηέρ με Adobe Reader v10 ή νεόηεπη.



Οι αιηήζειρ λειηοςπγούν με Drop list menu

Information concerning the use of electronic Application
Forms (eAF)
The Pharmaceutical Services would like to inform you that as of the 1st of
January 2016 it is mandatory to submit the application forms, in the
electronical format (XFA form PDF), for all procedures (National, Mutual
and Decentralised), concerning the registration, the variation and the
renewal of Marketing Authorisations for Medicinal Products for Human
Use.

The Online Applications Forms and relevant
the
European
Commission
website
esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html.
completion of eAF can be found at the
www.youtube.com/watch?v=fIZ6_45bayc

information are available on
at
the
following
url:
A tutorial about the use and
following youtube location:

From the 1st of March 2016, all Marketing Authorization Holders (MAH)
and/or Applicants are required to submit to the Competent Authorities
only electronic (eAF) application forms for the above mentioned
regulatory procedures.

Additional Clarifications regarding the use of eAFs



The originally signed cover letters and application forms are still to
be submitted by mail until further notice.



Applications must be locked by the MAH / Applicant.



Applications that are sent by email will not be accepted.



Applications that have been printed and scanned (as flat PDF) will
also not be accepted.



The eAF should only be submitted as a PDF form. eAF forms (XFA
form PDF) are compatible only with Adobe Reader v10 or higher.

