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∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

 

ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΣΣΦΦΕΕΕΕ))  

 
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου 
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) , παρουσία του Προέδρου, κ. ∆ιονυσίου Σπ. 
Φιλιώτη, των µελών του ∆.Σ. και των εκπροσώπων των εταιριών µελών του Συνδέσµου.  
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος απηύθυνε προσφώνηση και κήρυξε την έναρξη 
των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως .  
 
Ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης απηύθυνε προσφώνηση και έκλεισε τις 
εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως .  
 
Οι δυο επιφανείς οµιλητές τόνισαν την σηµασία που έχει ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ 
και υπογράµµισαν την ανάγκη πλήρους εφαρµογής του.   
 
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε οµόφωνα το ακόλουθο ψήφισµα: 

ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΑΑ   

ττ ηη ςς   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛA∆ΟΣ (Σ.Φ.Ε.Ε.) 

 
16 Απριλίου 2008 

 
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος εργάζεται συστηµατικά για να συµβάλλει 
αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό και την εύρυθµη λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς. 
Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια για την θωράκιση και την προαγωγή της δηµοσίας υγείας είναι 
κοινή ανάµεσα στην Πολιτεία, τους επιστηµονικούς φορείς και τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  
 
Ο ΣΦΕΕ ως ισότιµος συνοµιλητής της Πολιτείας προωθεί µε συνέπεια και συστηµατική 
προσπάθεια την επίλυση των θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο και ταυτόχρονα την 
επίτευξη ουσιαστικής προόδου σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την άµεση πρόσβαση 
των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα φάρµακα, την εύρυθµη λειτουργία της φαρµακευτικής 
αγοράς και την αρίστη και υπέρ του πολίτη λειτουργία του συστήµατος υγείας.  
 
Ο ΣΦΕΕ διαµορφώνει σε «βάθος χρόνου» τις θέσεις του µε συγκεκριµένες 
προτάσεις τόσο για τα άµεσα προβλήµατα όσο και για την µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη της φαρµακευτικής αγοράς και την προαγωγή της δηµοσίας υγείας στη 
χώρα µας. Αναδεικνύουµε την ισχυρή και παγκοσµίως αποδεκτή αρχή ότι η φαρµακευτική 
δαπάνη αποτελεί επένδυση µε ηθική και οικονοµική διάσταση. Μια κοινωνική επένδυση η 
οποία αποδίδει πολλαπλάσιο οικονοµικό όφελος στην κοινωνία. Και µε γνώµονα την ισχυρή 
αυτή αρχή εργαζόµαστε για να διασφαλίσουµε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα 
µας να αποκοµίσει τα µέγιστα οφέλη από την επένδυση αυτή.  
 
Η άµεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα επώνυµα φάρµακα επηρεάζεται 
αποφασιστικά από την σωστή τιµολογιακή πολιτική και διασφαλίζεται σε βάθος 



 2 

χρόνου από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και την µηχανοργάνωση του 
συστήµατος υγείας. Η σωστή τιµολογιακή πολιτική επηρεάζει την επάρκεια στην 
αγορά καθώς και το επίπεδο διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµάκων. Η 
ποιότητα των φαρµάκων διασφαλίζεται τόσο από το συστηµατικό ελέγχο της 
αγοράς όσο και από την θεσµική πρόβλεψη για την συνταγογράφηση µε την 
εµπορική ονοµασία. Η εύρυθµη λειτουργία του δικτύου διανοµής, όπως και η 
τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας συµβάλλουν καθοριστικά στην υψηλή αξιοπιστία 
του κλάδου στην συνείδηση επιστηµόνων και πολιτών.  
 
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ θέτει µια σειρά από διακριτούς στόχους:   
 

• Συνεχίζουµε τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρµογή της αγορανοµικής διατάξεως 
σε όλα τα φάρµακα, παλαιά και νέα. Με αυτό τον τρόπο συµβάλλουµε ενεργά στην 
άµεση πρόσβαση όλων σε όλα τα φάρµακα καθώς και στην συγκράτηση της 
αυξήσεως της φαρµακευτικής δαπάνης καθώς δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε 
τα παλαιά, φθηνά και καταξιωµένα φάρµακα να παραµένουν στην αγορά.  

 
• Υποστηρίζουµε ολόπλευρα την προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και της 

µηχανοργάνωσης του συστήµατος υγείας ως την µοναδική, πραγµατική και 
αποδεδειγµένα αποτελεσµατική διεθνώς οδό για τον έλεγχο των δαπανών, την 
εκµηδένιση της σπατάλης και την εξοικονόµηση πόρων. Εργαζόµαστε ώστε ο ΣΦΕΕ 
να αποτελέσει σύµβουλο και αρωγό της Πολιτείας για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση 
και την ολοκλήρωση του µεγάλου αυτού έργου.  

 
• Προχωρούµε σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες καθώς και στην υποστήριξη 

όλων των αποφάσεων που θωρακίζουν την ποιότητα των φαρµάκων. Παράλληλα µε 
τις ενέργειες για τους συστηµατικούς ελέγχους στην αγορά, υποστηρίζουµε ότι η 
σηµερινή τιµολογιακή πολιτική καθώς και η συνταγογράφηση µε την εµπορική 
ονοµασία αποτελούν τους δύο πλέον σηµαντικούς και αναντικατάστατους πυλώνες 
διασφάλισης της ποιότητoς των φαρµάκων.  

 
• Εργαζόµαστε συστηµατικά για την αποπληρωµή των χρεών των νοσοκοµείων – και 

εκ παραλλήλου για τη διαµόρφωση σε συνεργασία µε την Πολιτεία µόνιµης βιώσιµης 
και λειτουργικής λύσης του προβλήµατος. Σε ό,τι αφορά τα παράβολα συνεχίζουµε 
την προσπάθεια για τον εξορθολογισµό του ύψους των παραβόλων. Και ασφαλώς, 
συνεχίζουµε µε συνέπεια, σαφήνεια και ουσιαστικές προτάσεις και θέσεις την 
προσπάθεια για την επίλυση του θέµατος του rebate.  

 
• Παράλληλα, συµµετέχουµε στο διάλογο για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, 

για την θεσµοθέτηση νέων επιχειρηµατικών κινήτρων καθώς και για την εδραίωση 
των συνθηκών που προωθούν την διεξαγωγή κλινικών µελετών στη χώρα µας.  

 
• Αποδίδουµε µέγιστη σηµασία στην απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου διανοµής. 

Προωθούµε και ενισχύουµε τις σχέσεις διαλόγου και συνεργασίας µε όλους τους 
παράγοντες και τους φορείς της φαρµακευτικής αγοράς.  

 
• Οι πολύπλευρες ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά µε το 

πραγµατικό ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης (και του διαχωρισµού της από τις 
πωλήσεις φαρµάκων) καθώς και για το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (λόγω της αναθεωρήσεως του ΑΕΠ) απέδωσαν καρπούς.  

 
• Και ασφαλώς, αποδίδουµε την µέγιστη σηµασία στην τήρηση του Κώδικα 

∆εοντολογίας, ο οποίος θεωρούµε ότι θα πρέπει να καθορίζει την επαγγελµατική µας 
πρακτική και δραστηριότητα. Θεωρούµε ότι το κύρος, η ποιότητα της κοινωνικής 
προσφοράς, η αξιοπιστία και η διαπραγµατευτική δύναµη του κλάδου µας εξαρτάται 
από την τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας.  
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κα Σοφία Μελά, 

Επιστηµονική ∆/ντρια ΣΦΕΕ  

Τηλ επικοινωνίας 210 6891101 

Ε-mail sofia.mela@sfee.gr 

 

ΣΦΕΕ 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
Βασιλέως Γεωργίου 30 & Μικράς Ασίας    152 33 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
Τηλ. 210 6891 101    Fax : 210 6891 060 
Ε mail : sfee@sfee.gr  

 

 

Eπισκεφτείτε το site του ΣΦΕΕ στο www.sfee.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 
Internet: www.sfee.gr        e-mail: sfee@sfee.gr 

280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32, Halandri, ATHENS, GREECE 

TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060 


