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Προς 
τους Γενικούς Διευθυντές 
των Εταιρειών – Μελών του ΣΦΕΕ 
 
 

Χαλάνδρι, 13 Ιουλίου 2015 
 

Θέμα: «Coding & Serialisation» 
 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Η ομάδα Coding & Serialisation του ΣΦΕΕ σε συνεργασία με την ΠΕΦ επεξεργάζεται την 
εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, 
όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού, το οποίο βασίζεται σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εξακρίβωσης της γνησιότητας 
των φαρμάκων.  
 
Το νέο αυτό σύστημα εξακρίβωσης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων θα πρέπει να υλοποιηθεί 
με τη συνεργασία όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αρμόδιων αρχών για τη χώρα μας, 
έως το 2023. Ωστόσο, λόγω εμπορικών συναλλαγών των Φαρμακευτικών Εταιρειών με το 
εξωτερικό, κρίνεται σκόπιμο να ολοκληρωθεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες χώρες ήτοι το 2018.  
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFPIA σε συνεργασία με άλλους 
Ευρωπαϊκούς φορείς έχει προβεί στη σύσταση του European Medicines Verification 
Organization (EMVO). H EMVO έχει ήδη ολοκληρώσει τη φάση που περιλαμβάνει τη δημιουργία 
της βάσης (European HUB) του συστήματος πιστοποίησης της αυθεντικότητας των φαρμάκων 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τρέχουσα φάση έχει δημιουργήσει μια ομάδα για τις 
διαπραγματεύσεις με τρεις πιθανούς παρόχους λογισμικού, προκειμένου να δοκιμάσουν το 
σύστημα πιστοποίησης της αυθεντικότητας των φαρμάκων σε εθνικό επίπεδο. Οι τρεις πιθανοί 
ανάδοχοι που έχουν προκριθεί σχετικά με την παροχή των σχετικών IT υπηρεσιών είναι οι 
ακόλουθοι:  
 
1. Aegate Ltd 
2. Arvato Systems GmbH 
3. Solidsoft Reply Ltd 
 
Ως εκ τούτου, προκειμένου να αξιολογήσουμε περισσότερα δεδομένα για το status της 
τρέχουσας κατάστασης θα θέλαμε και τη δική σας ανατροφοδότηση αναφορικά με τα κάτωθι 
θέματα: 
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 Να μας αναφέρετε την εμπειρία σας από ενδεχόμενη συνεργασία με την Τουρκία, χώρα 

στην οποία εφαρμόζεται ήδη το Coding & Serialisation ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην 
οποία εφαρμόζονται ανάλογα συστήματα. 

 Να μας αναφέρετε την εμπειρία σας σχετικά με συστήματα χρήσης λογισμικού που 
χρησιμοποιείτε σε εταιρικό επίπεδο π.χ. SAP-ERP και τυχόν «συνεργασία» τους με τα 
λογισμικά που θα προταθούν από τους παραπάνω αναδόχους 

 Να μας αναφέρετε τυχόν ενημέρωσή σας από άλλους παρόχους λογισμικού 
 Οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση/σχόλιο έχετε 
 
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις απαντήσεις σας στα ως άνω θέματα 
υπόψη christina.al-nofal@sfee.gr ει δυνατόν έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015. 
 
Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Παναγούλιας 
Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ 
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