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ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη    

ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΣΣΦΦΕΕΕΕ))  

 
 
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007, παρουσία του 
Προέδρου, κ. ∆ιονυσίου Σπ. Φιλιώτη, των µελών του ∆.Σ. και των εκπροσώπων των 
εταιριών µελών του Συνδέσµου.  
Ο ΣΦΕΕ εκπροσωπεί 64 φαρµακευτικές εταιρίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω 
από το 90% της ελληνικής φαρµακευτικής αγοράς.  
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.) 

28 Μαρτίου 2007  

 
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος δεσµεύεται να συνεχίσει να 
συµβάλλει ενεργά και ολόπλευρα στην κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, των 
επιστηµονικών φορέων και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για την διαµόρφωση 
και λειτουργία των πλέον συγχρόνων θεσµικών µηχανισµών οι οποίοι επιτρέπουν 
στους ασθενείς να επωφελούνται από την διαρκή φαρµακευτική επανάσταση των 
ηµερών µας ώστε να απολαµβάνουν υψηλής ποιότητος υπηρεσιών υγείας.  
 
Αυτός είναι ο πυρήνας της αποστολής µας την οποία υπηρετούµε µε 
σεµνότητα και αποφασιστικότητα, µε σύνεση και µεθοδικότητα, µε 
τεκµηριωµένες θέσεις και καινοτόµες πρωτοβουλίες.  
 
Είναι κοινώς αποδεκτή διεθνώς η ισχυρά αµφίδροµη σχέση, η δυναµική 
αλληλεξάρτηση ανάµεσα στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και το επίπεδο της 
δηµόσιας υγείας. Με βάση την παραπάνω αναµφισβήτητη αρχή εργαζόµαστε ώστε τα 
οφέλη της έρευνας και αναπτύξεως νέων φαρµάκων και θεραπειών να 
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µετασχηµατίζονται άµεσα σε οφέλη για όλους τους πολίτες της χώρας µας, για την 
προαγωγή της δηµόσιας υγείας.  
 
Στόχος µας είναι να συµβάλλουµε ώστε η Ελλάδα να µην µένει ούτε µία 
ηµέρα πίσω σε ό,τι αφορά τον χρόνο εγκρίσεως και κυκλοφορίας νέων 
φαρµάκων σε σχέση µε όλα τα άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 
 
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχει εδραιώσει τη θέση του ως 
ισότιµος συνοµιλητής και αποτελεσµατικός αρωγός της Πολιτείας. Ως ένας φορέας, ο 
οποίος µε υψηλή αίσθηση ευθύνης συµµετέχει µε ένα πλήρες, συνεκτικό και 
ολοκληρωµένο σύνολο ρεαλιστικών θέσεων και εποικοδοµητικών προτάσεων στον 
διαρκή διάλογο για την αρτιότερη διευθέτηση των σηµαντικών για τον κλάδο 
θεµάτων.  
 
Η αποστολή του ΣΦΕΕ συνοψίζεται σε ένα ολοκληρωµένο, σύγχρονο και 
λεπτοµερές όραµα, που έχει ως επίκεντρο την προαγωγή της δηµόσιας 
υγείας.  
 
Το όραµά µας επιτάσσει την κλιµάκωση των προσπαθειών για την άµεση πρόσβαση 
των ασθενών σε όλα τα φάρµακα και ιδιαιτέρως στα νέα ταυτοχρόνως µε την διαρκή 
επαγρύπνηση για την διασφάλιση της ποιότητος των φαρµάκων. Καθώς η άµεση 
πρόσβαση σε όλα τα φάρµακα εξαρτάται από το επίπεδο λειτουργίας του συστήµατος 
υγείας, το όραµά µας επεκτείνεται και περιλαµβάνει την ενεργό συµβολή προς την 
επίτευξη του στόχου της µηχανοργανώσεως των Ταµείων και των Νοσοκοµείων.  
 
Και ασφαλώς, το όραµά µας συµπληρώνεται από την ουσιαστική µέριµνα για την 
τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας, την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ιανοµής 
και την ενίσχυση των διαδικασιών του ελέγχου της αγοράς.  
 
Πιστεύουµε ότι η ταυτόχρονη πρόοδος σε όλα τα παραπάνω 
αλληλεξαρτώµενα θέµατα µετασχηµατίζεται σε ορατή και ουσιαστική 
προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ θέτει µε 
σαφήνεια µία σειρά από διακριτούς στόχους και προτεραιότητες:    
 
 

• ∆ιατηρούµε και ενισχύουµε την συµµετοχή µας στον διαρκή διάλογο για 
όλα τα θέµατα, που άπτονται της φαρµακευτικής αγοράς. Αποδίδουµε 
ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα του προσδιορισµού των τιµών φαρµάκων, 
εισαγοµένων και εγχωρίως παραγοµένων.   

 
• Οικοδοµούµε επάνω στην αξιοσηµείωτη πρόοδο που έχει επιτελεστεί το 

τελευταίο έτος σχετικά µε την έγκριση, τιµολόγηση, κυκλοφορία και 
αποζηµίωση από τα ασφαλιστικά ταµεία των νέων φαρµάκων. 
Επικροτούµε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας η οποία επιβάλλει 
την έκδοση νέου δελτίου τιµών φαρµάκων εντός 90 ηµερών από την 
έκδοση του προηγούµενου. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα στην 
προσπάθεια για την άµεση πρόσβαση των ασφαλισµένων σε όλα τα νέα 
φάρµακα.  

 
• Εκ παραλλήλου, συνεχίζουµε τις προσπάθειες για την αποπληρωµή των 

χρεών των Νοσοκοµείων. Ωστόσο, θεωρούµε ότι οι πλέον στέρεες και 
βιώσιµες λύσεις στο σκέλος αυτό εξαρτώνται από την πλήρη 
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µηχανοργάνωση Ταµείων και Νοσοκοµείων, που θα εξαλείψει την 
σπατάλη και θα οδηγήσει στην εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων. Ο 
Σ.Φ.Ε.Ε., καθώς προωθεί ενεργά την ιδέα της διαβούλευσης της Πολιτείας 
µε τους αρµοδίους φορείς, είναι έτοιµος να συµβάλλει µε ολοκληρωµένες 
προτάσεις και µε προσφορά εµπειρίας στην ταχύτατη ολοκλήρωση αυτού 
του µεγάλου και απολύτως κοµβικού έργου για την προαγωγή της 
δηµόσιας υγείας.  

 
• Προωθούµε και επιταχύνουµε την προσπάθεια ολοκληρωµένης 

επιστηµονικής τεκµηριώσεως βασικών θεµάτων του τοµέα των 
φαρµάκων, όπως είναι το οικονοµικό όφελος των φορέων κοινωνικής 
ασφαλίσεως από τα νέα φάρµακα και τις νέες θεραπείες. Το κόστος των 
νέων θεραπειών είναι πολύ µικρότερο από το οικονοµικό όφελος που 
προκύπτει για τους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως εξαιτίας τόσο της 
επιτάχυνσης της αποθεραπείας, όσο και της αποφυγής δαπανηρών 
χειρουργικών επεµβάσεων. 

 
• ∆ιαµορφώνουµε και καταθέτουµε σε διάλογο µε την Πολιτεία πλαίσιο 

προτάσεων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής 
φαρµάκων. 

 
• ∆ιαµορφώνουµε σχέσεις στέρεας εµπιστοσύνης και εποικοδοµητικής 

συνεργασίας µε τους άλλους φορείς της φαρµακευτικής αγοράς έτσι ώστε 
να συµβάλλουµε στην διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του 
∆ικτύου ∆ιανοµής στη χώρα µας.     

 
• ∆ιασφαλίζουµε την ποιότητα των φαρµάκων µε τα πλέον αυστηρά και 

προηγµένα συστήµατα παραγωγής, ελέγχου, τυποποιήσεως και διανοµής. 
Τονίζουµε παράλληλα την θέση ότι η διατήρηση της συνταγογράφησης 
µε την εµπορική ονοµασία αποτελεί την µοναδική επιλογή που θωρακίζει 
την δηµόσια υγεία απέναντι στους κινδύνους από την κυκλοφορία 
πλαστών φαρµάκων και ταυτοχρόνως συγκρατεί την φαρµακευτική 
δαπάνη. Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι κάθε αλλαγή τρόπου 
συνταγογραφήσεως µπορεί να οδηγήσει στον κλονισµό της εµπιστοσύνης 
στο φάρµακο των λειτουργών της υγείας καθώς και των ασφαλισµένων, 
εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία και κατ’ επέκταση στρέφει 
την συνταγογράφηση σε νεώτερα επώνυµα – και κατά κανόνα 
ακριβότερα – φάρµακα. 

 
 
• Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες µας έχουν ως γνώµονα την 

ενίσχυση και την θωράκιση της εµπιστοσύνης στο φάρµακο και στην 
φαρµακευτική βιοµηχανία τόσο των ασφαλισµένων, όσο και των 
λειτουργών της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται πάντοτε απαραίτητη 
και η πιστή εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε. απ’ όλα τα 
µέλη του Συνδέσµου.          

 
 
 
  


