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ΣΦΕΕ : ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

 
 

ΜΜόόννοο  τταα  εεππώώννυυµµαα  φφάάρρµµαακκαα  εεγγγγυυώώννττααιι  πποοιιόόττηητταα,,  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  
αασσφφάάλλεειιαα.. Αυτό είναι το κύριο µήνυµα της Ηµερίδας που διοργάνωσαν σήµερα από κοινού ο 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (ΕFPIA). 
 
Στην ηµερίδα  συµµετείχαν µεταξύ άλλων ως οµιλητές ο κος Χρήστος Φώλιας, Υπουργός 
Ανάπτυξης, ο κ. Γεώργιος Βλάχος Υφυπουργός Ανάπτυξης, η κα Georgette Lalis 
Γενική ∆ιευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα Βιοµηχανίας και 
Εσωτερικού Εµπορίου, ο κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης Πρόεδρος του ΕΟΦ, ο κ. Θ. 
Αµπατζόγλου Υποδιοικητής του ΙΚΑ και άλλες επιφανείς προσωπικότητες του κλάδου.  
 
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των φαρµάκων ο κος ∆ιονύσιος Σπ.Φιλιώτης, Πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο κυριότερος και ισχυρότερος πυλώνας που 
διασφαλίζει την ποιότητα των φαρµάκων στην Ελλάδα είναι η επώνυµη 
συνταγογράφηση µε την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Η 
συνταγογράφηση µε την εµπορική ονοµασία διασφαλίζει τον ασθενή, αλλά και τον 
ίδιο τον ιατρό καθώς είναι σαφές ότι µόνο το ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ είναι η πλέον 
ασφαλής επιλογή και προσφέρει τις µέγιστες εγγυήσεις ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας. Ένας δεύτερος ισχυρός πυλώνας είναι η ταινία γνησιότητας 
και το διπλό barcode που υπάρχουν στις συσκευασίες των φαρµάκων. Σε αυτά 
πρέπει να προστεθεί και η δεδοµένη υποστήριξη του ΣΦΕΕ και της EFPIA στις 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση της ανασυσκευασίας 
των φαρµάκων ως ασπίδα προστασίας έναντι των πλαστών». 
 

ΣΣυυµµφφωωννίίαα  ππααγγώώµµααττοοςς  ττιιµµώώνν  φφααρρµµάάκκωωνν  γγιιαα  έένναα  χχρρόόννοο  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ττωωνν  ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν. Πρόκειται για µια τολµηρή 
πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ που καταδεικνύει  και επικυρώνει την υπευθυνότητα και την 
κοινωνική ευαισθησία του Συνδέσµου. «Προέχει η κοινωνική µας ευαισθησία», 
υπογράµµισε ο κος Φιλιώτης.  
 
Επιπλέον, ο κος Φιλιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όπως γνωρίζετε, τα φάρµακα στην 
Ελλάδα υπόκεινται σε αγορανοµικές διατάξεις που καθορίζουν τη τιµή τους βάσει 
του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων τιµών στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των 27 (το 2+1). Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα αυτό καθηλώνει τις τιµές 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα και µάλιστα είχαµε προτείνει να ισχύσει σύστηµα µε βάση 
τις 5 χαµηλότερες χώρες. Ωστόσο πρόκειται για ένα σύστηµα διαφανές, 
αντικειµενικό και δίκαιο. Θα πρέπει ακόµη να τονιστεί ότι η άνοδος όλων των 
πρώτων υλών καθώς και το διεθνές και ευρωπαϊκό κύµα ανατιµήσεων, σπρώχνει 
τις τιµές και των φαρµάκων συνεχώς προς το πάνω. Παρόλα αυτά µε υψηλό 
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης αποφασίσαµε να συµβάλλουµε στην προσπάθεια και 
να ανταποκριθούµε στο γενικότερο κάλεσµα της κυβέρνησης για συγκράτηση των 
τιµών στην αγορά.  Στο πλαίσιο αυτό οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις σε συµφωνία 



µε το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησαν στο πάγωµα των τιµών των φαρµάκων 
για ένα χρόνο» . 
 
Ακολούθως, στην ιδιαιτέρως σηµαντική οµιλία του ο κ. Χρήστος Φώλιας, Υπουργός 
Ανάπτυξης τόνισε «∆ιασφαλίζουµε και προωθούµε την άµεση πρόσβαση όλων των 
ασφαλισµένων σε υψηλής ποιότητας φάρµακα και προχωρούµε σε όλες τις 
πρωτοβουλίες για να διατηρήσουµε παλιά και καταξιωµένα φάρµακα στην αγορά. 
Συγχαίρουµε το ΣΦΕΕ για την απόφασή του να στηρίξει την προσπάθεια του 
Υπουργείου Ανάπτυξης  και της Κυβέρνησης για συγκράτηση των τιµών». 
 
Η κα Georgette Lalis, Γενική ∆ιευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα  
Βιοµηχανίας και Εσωτερικού Εµπορίου, στο πλαίσιο της οµιλίας της µεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της 
νοµοθεσίας προκειµένου να προστατεύεται η δηµόσια υγεία από τις συνέπειες 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του παγκοσµιοποιηµένου εµπορίου 
πλαστών φαρµάκων και να αποτρέπεται η είσοδος τους στην αλυσίδα διανοµής σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωσε «Η ελληνική 
φαρµακευτική αγορά έχει πολλά θετικά στοιχεία που οφείλει να τα διατηρήσει. 
Στην προσπάθεια που καταβάλλει η φαρµακοβιοµηχανία για ακόµη µεγαλύτερη 
βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά φαρµάκων, η 
πολιτεία θα παραµείνει αρωγός».  Ο Υφυπουργός συνεχάρη τον ΣΦΕΕ για την  
απόφασή του να προχωρήσει στο πάγωµα των τιµών των φαρµάκων.  
  
Επιπλέον ο κ. Θεόδωρος Αµπατζόγλου, Υποδιοικητής του ΙΚΑ ανέφερε ότι: « Ήδη  
βρίσκεται στο τελικό στάδιο ο διαγωνισµός ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 
περίπου 25 εκατοµµυρίων συνταγών που αφορούν τους ασφαλισµένους και θα 
ολοκληρωθεί µέσα στο καλοκαίρι.»  
 
Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την οµιλία του κ. Βασίλη Κοντοζαµάνη, Προέδρου του ΕΟΦ 
ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:  «Στόχος µας είναι όχι η βελτίωση ενός 
γραφειοκρατικού µηχανισµού έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αλλά η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στα φάρµακα.» 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε 
την κα Σοφία Μελά, Επιστηµονική ∆/ντρια ΣΦΕΕ  
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