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Αριθμός Αναφοράς: ΚΟΕΦ-003/2017 
 
Λευκωσία 15 Σεπτεμβρίου 2017 
 
Προς:  Όλα τα Ιδιωτικά Φαρμακεία  
 
Κοινοποίηση: Έφορο Συμβουλίου Φαρμάκων (κα. Έμιλυ Μαυροκορδάτου) 
 
Αγαπητοί συνεργάτες, 
 
Θέμα:  Ίδρυση, Λειτουργία και ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης 
Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας κατόπιν συνεννόησης με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
(ΠΦΣ)  και τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την προώθηση του 
κοινού μας οράματος, της προστασία της Δημόσιας Υγείας από τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα, με 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Νόμιμης Αλυσίδας Φαρμάκων.  Οι φαρμακοποιοί, ως 
επαγγελματίες υγείας, έχετε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε αφού, το 
λειτούργημα που επιτελείτε αφορά στο τελευταίο στάδιο κατάληξης του φαρμάκου στην κατοχή 
του ασθενή. 
 
Επιτρέψετε μας όμως, μια σύντομη αναδρομή στα πιο σημαντικά γεγονότα που μας ώθησαν σε 
αυτή την επικοινωνία μαζί σας.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας επίγνωση της σοβαρότατης απειλής για την υγεία των πολιτών 
από την παρείσφρηση Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων στις 
χώρες της Ευρώπης, προέβη στην έκδοση της Οδηγίας 2011/62/EU (FMD). για τα 
Ψευδεπίγραφα Φάρμακα. Την Οδηγία αυτή ακολούθησε ο Κανονισμός 2016/61 (DR) με 
ημερομηνία δημοσίευσης 9 Φεβρ. 2016 και ημερομηνία εφαρμογής 9 Φεβρ. 2019. Η εφαρμογή 
της Οδηγίας και του Κανονισμού, πριν την εκπνοή της πιο πάνω ημερομηνίας εφαρμογής, είναι 
συμβατική υποχρέωση όλων των Κρατών Μελών.  
 
Ο Κανονισμός προνοεί την περίληψη ενός δισδιάστατου κωδικού (Data Matrix barcode) που θα 
είναι μοναδικός για την κάθε συσκευασία συνταγογραφούμενου φαρμάκου καθώς και 
μηχανισμού ανίχνευσης παραποίησης των συσκευασιών (π.χ ταινία ασφαλείας, πώμα 
ασφαλείας κλπ). Ο φαρμακοποιός, κατά την πώληση του φαρμάκου, θα εξετάζει κατά πόσο η 
συσκευασία έχει παραποιηθεί και με τη χρήση ενός αναγνώστη δισδιάστατων κωδικών (2D 
barcode reader) και εξειδικευμένου λογισμικού, που θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του, θα 
ακυρώνει τον μοναδικό κωδικό πριν παραδώσει το φάρμακο στον τελικό αποδέκτη που είναι ο 
ασθενής. Με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, η οποία σημειωτέον θα διαρκεί μόνο μερικά 
χιλιοστά του δευτερολέπτου, θα διασφαλίζεται, με απόλυτο τρόπο, ότι το φάρμακο που 
καταλήγει στον ασθενή είναι αυθεντικό. Η πιο πάνω διαδικασία καθιστά το φαρμακείο τον κατ’ 
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εξοχήν χώρο ανίχνευσης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, προσδίδοντάς με αυτό τον τρόπο και 
το ανάλογο κύρος στον φαρμακοποιό. 
 
Για την επιτυχή και έγκαιρη εφαρμογή των πιο πάνω νομικών υποχρεώσεων έχει συσταθεί ο 
Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) που είναι μια μη κερδοσκοπική 
νομική οντότητα με κύρια μέλη την Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών  Εταιρειών Έρευνας και 
Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων 
(ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ). Επίτιμα μέλη είναι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) οι 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών 
Κύπρου (ΣΦΕΚ), ο παράλληλος εισαγωγέας Krinera Ltd και οι φαρμακαποθήκες ΜΕΦΑΛ, 
ΚΕΔΙΦΑΠ, και Blue Pharmacies. 
 
Κατανοώντας τον σημαντικότατο ρόλο θεματοφύλακα της Δημόσιας Υγείας τον οποίο καλούνται 
να διαδραματίσουν οι φαρμακοποιοί στο σύστημα επαλήθευσης φαρμάκων, ο ΚΟΕΦ, σε 
συνεργασία με τον ΠΦΣ, θα στοχεύσει στην εξεύρεση των καλύτερων μηχανισμών, μέσω των 
οποίων, θα καταστεί δυνατή η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του λογισμικού και η 
εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού (αναγνώστης δισδιάστατου κωδικού) σε επίπεδο 
Ιδιωτικών Φαρμακείων.  
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η επαλήθευση της γνησιότητας και η αποκωδικοποίηση των 
φαρμάκων σε επίπεδο φαρμακείου εκτός από την προστασία του ασθενή και κατ επέκταση της 
Δημόσιας Υγείας αναμένεται ότι, θα λειτουργήσει, προς όφελος των ιδιωτικών φαρμακείων 
αφού, θα ωθήσει το κοινό να επιστρέψει στην Νόμιμη Αλυσίδα Εξασφάλισης Φαρμάκων 
αποφεύγοντας την αγορά φαρμάκων από μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 
πηγές. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το άρθρο 7 του καταστατικού ίδρυσης του ΚΟΕΦ περιλαμβάνει την 
λήψη τέτοιων ενεργειών, όπως διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, 
τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην επιμόρφωση των εμπλεκόμενων και του κοινού, για να 
οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. 
 
Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για τον καθορισμό μιας πετυχημένης πορείας του ΚΟΕΦ 
προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στο χώρο του φαρμάκου αλλά και ευρύτερα όλων των 
πολιτών. 
 
Φιλικά, 

 ΑρτούροςΙσσέγιεκ 
Διευθυντής ΚΟΕΦ 
 


