
Συνέντευξη Προέδρου ΣΦΕΕ στη 
δηµοσιογράφο Ανθή Αγγελοπούλου 
(ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ) 

Η Συνέντευξη δηµοσιεύθηκε στις 22-06-11 στον 
Ιατρικό Τύπο, µε τίτλο: 
«Με χιούµορ απαντά ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. ∆. 
Φιλιώτης στον πόλεµο του Υπουργού Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου»  

 

«Αντιλαµβανόµαστε και υποστηρίζουµε την προσπάθεια του υπουργού 
Υγείας κ. Λοβέρδου καθώς και όλου του επιτελείου του, για νοικοκύρεµα της 
υγείας και καταστολή των δαπανών και είµαστε πραγµατικά στο πλευρό τους, 
όµως ο σωστός τρόπος µείωσης των τιµών των φαρµάκων είναι η κάθετη 
εφαρµογή του νόµου 3840/2010», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ σε 
ερώτησή µας σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζει η φαρµακοβιοµηχανία το καυτό 
ζήτηµα των µειώσεων των τιµών στα φάρµακα µετά τις χθεσινές δηλώσεις του 
υπουργού Υγείας στη Βουλή, ο οποίος σε έντονους τόνους επισήµανε «εγώ 
αποσύροµαι, αλλά η τροπολογία µένει στη Βουλή", σχετικά µε την 
εκπρόθεσµη τροπολογία του µε την οποία µειώνει την τιµή των αντιγράφων 
φαρµάκων στο 90% της τιµής των πρωτοτύπων, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα τις 
µείωνε στο 60% των πρωτοτύπων. 

Μετά από φήµες που ήθελαν τον ΣΦΕΕ να αλληλογραφεί µε το υπουργείο 
Υγείας για το ∆ελτίο Τιµών, αλλά και µε έναυσµα τις χθεσινές δηλώσεις του 
υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου, για την τροπολογία στη Βουλή ο 
Ιατρικός Τύπος επικοινώνησε µε τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. ∆ιονύση Φιλιώτη 
ο οποίος µας απάντησε τα εξής: 

Αληθεύει κύριε Φιλιώτη ότι ο ΣΦΕΕ έστειλε επιστολή προτάσεων στο 
υπουργείο Υγείας που αφορά το ∆ελτίο Τιµών;  

Κύρια Αγγελοπούλου είναι αλήθεια, στείλαµε µία επιστολή στον γενικό 
γραµµατέα του υπουργείου Υγείας κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο, µε αφορµή το 
Σχέδιο/∆ελτίο Τιµών που κοινοποιήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο, και για 
το οποίο µας ζητήθηκε η άποψή µας. 
Με την συγκεκριµένη επιστολή εφιστούσαµε την προσοχή του υπουργείου σε 
διάφορα σηµεία στα οποία δεν µας έβρισκαν σύµφωνους. 

Ποια είναι η δικής σας πρόταση κύριε Φιλιώτη; 

Προτείνουµε να γίνει σωστά η εφαρµογή του νόµου Ν. 3840/2010, που ορίζει 
ότι οι τιµές των φαρµάκων προσδιορίζονται στον µέσο όρο των 3 
χαµηλότερων χωρών των 22. 



Είµαστε πεπεισµένοι ότι το υπουργείο θα τηρήσει το νόµο, όπως πάντα, για 
να αποφύγουµε τυχόν προβλήµατα στην αγορά µε πιθανές αποσύρσεις 
σκευασµάτων από την κυκλοφορία, είτε µε επαναεξαγωγές από τις 
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι νόµιµη 
µεν, αλλά δηµιουργεί ελλείψεις στην ελληνική αγορά. 

Κύριε πρόεδρε ο υπουργός είπε χθες ότι θα σας κηρύξει τον πόλεµο, θα 
θέλατε να το σχολιάσετε; 

Προσπαθούµε να κάνουµε σωστά την δουλειά µας κυρία Αγγελοπούλου και 
προτιµάµε να αποφεύγουµε τον πόλεµο. Τις ελεύθερες µας ώρες προτιµάµε 
να κάνουµε έρωτα!  

 


