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Τίτλος : 

ΣΦΕΕ: Νέο διευθυντικό στέλεχος 

Μέσο :  
http://www.euro2day.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/745175/Article.aspx 

 

Τη θέση της διευθύντριας Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων 
ΣΦΕΕ ανέλαβε η κ. Ζέφη Βοστιτσάνου, κατόπιν συνταξιοδότησης της 
κ. Σοφίας Μελά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΦΕΕ.  
 
Σημειώνεται ότι η κ. Βοστιτσάνου διαθέτει εικοσιτετραετή 
επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του φαρμάκου εντός και εκτός 
Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως σήμερα κατείχε σημαντικές θέσεις στη 
φαρμακευτική εταιρία Genesis Pharma, με πιο πρόσφατη αυτή της 
Public Affairs Manager με κύριες αρμοδιότητες της το Market Access 
καθώς και το Pricing & Reimbursement.  
 
Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη 
Γερμανία, ενώ κατέχει απταίστως την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. 
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Genesis Pharma, αξίζει να 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/745175/Article.aspx
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σημειωθεί ότι έχει διατελέσει και Business Unit Manager CNS για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέση η οποία της έχει δώσει πολύτιμη 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 
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Τίτλος : 
Η Ζέφη Βοστιτσάνου αναλαμβάνει Διευθύντρια Επιστημονικών και 
Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΣΦΕΕ  

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2340-h-zefh-bostitsanoy-

analambanei-dieythyntria-episthmonikwn-kai-rythmistikwn-thematwn-
toy-sfee 

 
Τη θέση της Διευθύντριας Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων ΣΦΕΕ, ανέλαβε η κα Ζέφη 

Βοστιτσάνου, κατόπιν συνταξιοδότησης της κα Σοφίας Μελά μετά από μια μακρά και επιτυχημένη 

πορεία της τελευταίας στο χώρο. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΦΕΕ "η κα Βοστιτσάνου διαθέτει εικοσιτετραετή επαγγελματική 

εμπειρία στον κλάδο του φαρμάκου εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως σήμερα κατείχε 

σημαντικές θέσεις στη φαρμακευτική εταιρία Genesis Pharma με πιο πρόσφατη αυτή της Public 

Affairs Manager με κύριες αρμοδιότητες της το Market Access καθώς και το Pricing & 

Reimbursement. 

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη Γερμανία, ενώ κατέχει απταίστως την 

Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Genesis Pharma 

αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει και Business Unit Manager CNS για τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, θέση η οποία της έχει δώσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 

Ο ΣΦΕΕ ευχαριστεί ιδιαιτέρως την κα Μελά για την συνεισφορά της και τη θέρμη με την οποία 

εργάστηκε και της εύχεται καλή συνέχεια και προσωπική ευτυχία. 

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει την κα Βοστιτσάνου και της εύχεται μια πετυχημένη νέα πορεία για το 

κοινό καλό των επιχειρήσεων του κλάδου". 

http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2340-h-zefh-bostitsanoy-analambanei-dieythyntria-episthmonikwn-kai-rythmistikwn-thematwn-toy-sfee
http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2340-h-zefh-bostitsanoy-analambanei-dieythyntria-episthmonikwn-kai-rythmistikwn-thematwn-toy-sfee
http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2340-h-zefh-bostitsanoy-analambanei-dieythyntria-episthmonikwn-kai-rythmistikwn-thematwn-toy-sfee
http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2340-h-zefh-bostitsanoy-analambanei-dieythyntria-episthmonikwn-kai-rythmistikwn-thematwn-toy-sfee
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Τίτλος : 
ΣΦΕΕ: νέα διευθύντρια ρυθμιστικών θεμάτων 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20587 

Τη θέση της Διευθύντριας Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων ΣΦΕΕ, ανέλαβε η κα Ζέφη 
Βοστιτσάνου, κατόπιν συνταξιοδότησης της κα Σοφίας Μελά μετά από μια μακρά και επιτυχημένη 

πορεία της τελευταίας στο χώρο, ανακοίνωσε ο ΣΦΕΕ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κα Βοστιτσάνου διαθέτει 24ετή επαγγελματική εμπειρία 

στον κλάδο του φαρμάκου εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως σήμερα κατείχε 
σημαντικές θέσεις στη φαρμακευτική εταιρία Genesis Pharma με πιο πρόσφατη αυτή της Public 

Affairs Manager με κύριες αρμοδιότητες της το Market Access καθώς και το Pricing & 
Reimbursement.  

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη Γερμανία, ενώ κατέχει απταίστως την 
Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Genesis Pharma 

αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει και Business Unit Manager CNS για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, θέση η οποία της έχει δώσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 

Ο ΣΦΕΕ ευχαριστεί ιδιαιτέρως την κα Μελά για τη συνεισφορά της και τη θέρμη με την οποία 
εργάστηκε και της εύχεται καλή συνέχεια και προσωπική ευτυχία. 

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει την κα Βοστιτσάνου και της εύχεται μια πετυχημένη νέα πορεία για το 
κοινό καλό των επιχειρήσεων του κλάδου. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20587
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Τίτλος : 
Νέο διευθυντικό στέλεχος στη ΣΦΕΕ  

Μέσο :  
http://www.dealnews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/58725-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
F%8C-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95 

Η κ. Ζέφη Βοστιτσάνου είναι η νέα διευθύντρια Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων ΣΦΕΕ, μετά την 
συνταξιοδότηση της κ. Σοφίας Μελά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΦΕΕ.  

Σημειώνεται ότι η κ. Βοστιτσάνου διαθέτει εικοσιτετραετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του 

φαρμάκου εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως σήμερα κατείχε σημαντικές θέσεις στη 
φαρμακευτική εταιρία Genesis Pharma, με πιο πρόσφατη αυτή της Public Affairs Manager με κύριες 
αρμοδιότητες της το Market Access καθώς και το Pricing & Reimbursement. 

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη Γερμανία, ενώ κατέχει απταίστως την 
Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Genesis Pharma, αξίζει 
να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει και Business Unit Manager CNS για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέση η 
οποία της έχει δώσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 

http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/58725-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/58725-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/58725-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/58725-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
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Τίτλος : 

Στη θέση της Σ.Μελά 

Η Ζ.Βοστιτσάνου νέα Διευθύντρια Επιστημονικών και 
Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΣΦΕΕ 

 

Μέσο :  
http://health.in.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231226280 

Αθήνα 

Τη θέση της Διευθύντριας Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ανέλαβε η Ζέφη Βοστιτσάνου, κατόπιν 

συνταξιοδότησης της Σοφίας Μελά, μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία της τελευταίας στο 

χώρο.  

 

Η κ.Βοστιτσάνου διαθέτει εικοσιτετραετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του φαρμάκου εντός 

και εκτός Ελλάδος, ενώ από το 2002 έως σήμερα κατείχε σημαντικές θέσεις στη φαρμακευτική 

εταιρία Genesis Pharma με πιο πρόσφατη αυτή της Public Affairs Manager με κύριες αρμοδιότητες 

της το Market Access καθώς και το Pricing & Reimbursement.  

 

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη Γερμανία, ενώ κατέχει απταίστως 

την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Genesis 

Pharma αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει και Business Unit Manager CNS για τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέση η οποία της έχει δώσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

κρίσεων. 

 

Ο ΣΦΕΕ ευχαριστεί ιδιαιτέρως την κ.Μελά για την συνεισφορά της και τη θέρμη με την οποία 

εργάστηκε και της εύχεται καλή συνέχεια και προσωπική ευτυχία. 

 

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει την κ.Βοστιτσάνου και της εύχεται μια πετυχημένη νέα πορεία για το 

κοινό καλό των επιχειρήσεων του κλάδου. 

health.in.gr 

  

 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231226280
http://www.sfee.gr/
http://www.sfee.gr/

