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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

τ η ς  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ  

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

22 Μαρτίου 2006  

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) παραµένει 

προσηλωµένος στο όραµα της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος στο χώρο της 

υγείας το οποίο θα διέπεται από δίκαιους και σύγχρονους κανόνες, όπου σε 

πνεύµα σύµπνοιας, Πολιτεία, επιστηµονικοί φορείς και φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις θα εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση µε στόχο την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα Πολίτη. 

Κοινός στόχος της Πολιτείας και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι, όλοι 

οι πολίτες να έχουν άµεση και οµαλή πρόσβαση σε όλες τις υφιστάµενες και 

εγκεκριµένες φαρµακευτικές θεραπείες που χρειάζονται και οι οποίες είναι 

βέβαιο ότι συµβάλουν αφενός στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της 

ζωής του Έλληνα πολίτη και αφετέρου στη συγκράτηση της αύξησης των 

δαπανών για την υγεία, µε την υποκατάσταση δαπανηρών παρεµβατικών 

επεµβάσεων και την εξάλειψη των ασθενειών.  

Ο Σ.Φ.Ε.Ε. στις πυκνές επαφές και συναντήσεις του µε αρµόδια κυβερνητικά 

στελέχη υπογραµµίζει την θέλησή του να εξαντλήσει τις δυνατότητες της 

θεσµικής του αποστολής, συµµετέχοντας αποφασιστικά σε έναν 

εποικοδοµητικό και ολοκληρωµένο διάλογο.    

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) θεωρώντας ότι 
κάθε πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς 
επηρεάζει ευθέως και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους 
Έλληνες πολίτες δεσµεύεται: 

➠ Να συνεχίσει να καταθέτει τις προτάσεις του διεκδικώντας τις 
πλέον ορθολογικές και λειτουργικές λύσεις αναφορικά µε το 
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νοµικό πλαίσιο που διέπει την αγορά φαρµάκων και ειδικότερα το 
θέµα της τιµολόγησης των φαρµάκων, τόσο των εγχωρίως 
παραγόµενων όσο και των εισαγόµενων.  

➠ Να συνεχίσει µε βάση την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία να 
διεκδικεί λύσεις στο πρόβληµα των γραφειοκρατικών 
καθυστερήσεων για την έγκριση, κυκλοφορία και αποζηµίωση των 
νέων φαρµάκων από τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι Έλληνες πολίτες 
δικαιούνται την άµεση και οµαλή πρόσβαση σε όλα τα νέα φάρµακα που η 
διεθνής ιατροφαρµακευτική κοινότητα ανακαλύπτει, αναπτύσσει και 
προτείνει. Ειδικότερα οι Έλληνες ασφαλισµένοι δικαιούνται να έχουν άµεση 
δυνατότητα συνταγογράφησης και επιχορήγησής των νέων φαρµάκων από 
τα ασφαλιστικά τους ταµεία, αµέσως µετά την έκδοση των ∆ελτίων Τιµών. 

➠ Να συνεχίσει να διεκδικεί οριστική λύση στο χρόνιο και οξύ 
πρόβληµα των χρεών των νοσοκοµείων, τα οποία, παρά τις 
επανειληµµένες ρυθµίσεις και εξαγγελίες, βαίνουν διαρκώς 
αυξανόµενα µε όλες τις δυσµενείς επιπτώσεις για τις φαρµακευτικές 
εταιρίες (πρόωρη καταβολή Φ.Π.Α., προβλήµατα ρευστότητας κλπ) 

➠ Να συνεχίσει να διεκδικεί από την πολιτεία τη δηµιουργία του 
κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου για την τόνωση της εγχώριας 
παραγωγής, αλλά και τη συµµετοχή της χώρας µας στην έρευνα 
και ανάπτυξη φαρµάκων. Θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριµένα 
αναπτυξιακά µέτρα και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε η ελληνική 
φαρµακοβιοµηχανία να συµβάλλει περαιτέρω στην οικονοµική ανάπτυξη και 
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

➠ Να παραµείνει σταθερά αντίθετος σε όποιες θέσεις, ρυθµίσεις  ή 
φαινόµενα, συνιστούν µέτρο διακριτικής µεταχείρισης έναντι της 
Φαρµακοβιοµηχανίας, παραβαίνουν την κοινοτική νοµοθεσία ή 
συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές, ή δηµιουργούν προβλήµατα 
στην επάρκεια των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων στη χώρα 
µας. 

➠ Να εξαντλήσει τις προσπάθειές του για την εφαρµογή του Νέου 
Κώδικα ∆εοντολογίας, τον οποίο επικύρωσαν οµόφωνα όλα τα 
µέλη του.  

➠ Τέλος, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) 
δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 
συστρατευόµενος µε την Πολιτεία και όλους τους αρµόδιους φορείς για την 
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας, αλλά και την ικανοποίηση στο µέγιστο 
βαθµό των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, για 
υψηλούς δείκτες ποιότητας υγείας των Ελλήνων Πολιτών.    


