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Προς           
τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Εταιριών Μελών του ΣΦΕΕ 
      

 Χαλάνδρι, 09/09/2013 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

O ΣΦΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης ∆ραστηριοποίησης και 
Ανάπτυξης του ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε φάρμακα, 
ειδικά για τους άπορους και ανασφάλιστους πολίτες, προχώρησε στη σύσταση 
«Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ – ∆ίκτυο Συλλογής και ∆ωρεάν ∆ιάθεσης» για 
άπορους και ανασφάλιστους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο 
της ευρύτερης συνεργασίας που έχει ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του με το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για τη στήριξη με φαρμακευτικό υλικό των 
απόρων και ανασφάλιστων του Μητρώου ΙΣΑ, καθώς και όλου του δικτύου των 
παραρτημάτων των Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής και των Κοινωνικών 
Ιατρείων και Φαρμακείων που στηρίζει ο ΙΣΑ και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
στους κατά τόπους ∆ήμους, Ιατρικούς Συλλόγους και Μητροπόλεις.  Με τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στόχο έχουμε να ενοποιήσουμε τις μεμονωμένες 
δράσεις που κάθε μια εταιρία υλοποιεί και να αναδείξουμε την ενεργό συμβολή και 
συμμετοχή μας στην κοινωνική ανάγκη που υπάρχει. 

Η Πρωτοβουλία αυτή και οι απαιτούμενες ενέργειες συζητήθηκαν εκτενώς σε 
συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, παρουσία της κ. Μαρίας 
Σκουρολιάκου, Αντιπροέδρου του ΕΟΦ και του κ. Γεώργιου Πατούλη, Προέδρου 
του ΙΣΑ. Ο υπουργός χαιρέτησε την προσπάθεια και αποφάσισε να θέσει την 
πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του υπουργείου με την επιστημονική επίβλεψη του 
ΕΟΦ. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο ΣΦΕΕ έθεσε και το αίτημα εξαίρεσης των 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών μας από την υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ 
(6,5%) για τα φάρμακα που θα διατίθενται δωρεάν, στο οποίο ο υπουργός φάνηκε 
θετικός. Αναμένεται η τελική επιβεβαίωση αποδοχής του αιτήματος μας μετά από 
συμφωνία και του υπουργού Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού της ενέργειας τους 
τελευταίους μήνες, ήμασταν σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΦ. Στο πλαίσιο αυτό ο 
ΕΟΦ έχει εκδώσει την με αριθμό πρωτ. 46704/11.06.2013 βεβαίωση που πιστοποιεί 
την ορθή και ασφαλή φύλαξη των φαρμάκων στις φαρμακαποθήκες. Παράλληλα 
με την υπ’ αριθμ. 57386/17.07.2013 εγκύκλιό του ορίζει τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρίες, 
τονίζοντας έτσι ότι η συλλογή και διάθεση φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται νόμιμα 
και πληρώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπλέον, με τις εγκυκλίους αυτές αίρονται 
ζητήματα που συνδέονται με την επαναδιάθεση των φαρμάκων που 
επιστρέφονται από τις φαρμακαποθήκες, αλλά και της ανάγκης διατύπωσης 
αιτήματος στον ΕΟΦ κάθε φορά που οι φαρμακευτικές εταιρίες θα διαθέτουν 
δωρεάν φάρμακα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας (οι σχετικές εγκύκλιοι 
επισυνάπτονται). 

Η Πρωτοβουλία αφορά στη στήριξη μόνο των ανασφάλιστων και άπορων που 
πιστοποιούνται από τον ΙΣΑ, βάσει του Μητρώου Ανασφάλιστων και Άπορων του 
ΙΣΑ και των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν. Ο ΣΦΕΕ σχεδιάζει να καλύπτει 
τις ανάγκες αυτές αξιοποιώντας το εξαιρετικά μεγάλο απόθεμα που διαθέτουν οι 
εταιρίες-μέλη του σε φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έχουν διατεθεί και 
περιλαμβάνουν: 

- Επιστρεφόμενα φάρμακα των εταιριών-μελών του ΣΦΕΕ από τις 
φαρμακαποθήκες τα οποία έχουν 6μηνη διάρκεια ζωής (διευκρινίζεται ότι 
τα φάρμακα που θα επαναδιατεθούν θα πρέπει να έχουν από 1 έως 6 μήνες 
υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής). Στο πρόγραμμα αναμένεται να 
προσχωρήσουν αρχικά οι 10 πρώτες σε πωλήσεις φαρμακαποθήκες του 
λεκανοπεδίου Αττικής και το συντονισμό θα αναλάβει η ΦΑΜΑΡ. 
Προκειμένου να ξεπεραστούν ενδεχόμενα εμπόδια από τις αυστηρές 
εσωτερικές πολιτικές των εταιριών μελών του ΣΦΕΕ, έχουμε ζητήσει από 
κάθε συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη κατά την έναρξη του προγράμματος 
να εκδόσει εφ’ άπαξ βεβαίωση για την ορθή φύλαξη των προϊόντων αυτών.  

- Φάρμακα από το στοκ των εταιριών βάσει των δυνατοτήτων τους. 

Τόσο ο ΣΦΕΕ ως θεσμικός φορέας όσο και ολόκληρη η Φαρμακευτική Βιομηχανία, 
επιθυμούμε να σταθούμε αρωγοί στην κοινωνική ανάγκη που γιγαντώνεται, 
ικανοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα για φαρμακευτική 
περίθαλψη των άπορων & ανασφάλιστων του Μητρώου του ΙΣΑ, καθώς και όλων 
των Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής στους κατά τόπους ∆ήμους, Ιατρικούς 
Συλλόγους και Μητροπόλεις.  

Ο ΣΦΕΕ μέσω των εταιριών-μελών του, ως ο μόνος φορέας που μπορεί να 
διασφαλίσει τόσο την ορθή, σύννομη και ασφαλή φύλαξη και διάθεση ποιοτικών 
και αποτελεσματικών φαρμάκων συνεργάζεται με τον πλέον εγκεκριμένο φορέα, 
που μπορεί να πιστοποιήσει την ορθή χορήγηση των φαρμάκων μέσω του 
ιατρικού του δυναμικού. 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Με τη δημιουργία της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ- ∆ίκτυο Συλλογής και ∆ωρεάν 
∆ιάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους έχουμε σήμερα μια χρυσή ευκαιρία: Να 
αναδείξουμε και να προβάλλουμε το όραμα μας, αλλά και το έργο μας σε όλη 
την ελληνική κοινωνία και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη ∆ημόσια Υγεία και 
σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Παράλληλα, μας δίνεται η δυνατότητα 
να επιστήσουμε την προσοχή που απαιτείται όταν αναλαμβάνονται τέτοιου είδους 
δράσεις, καθώς η συλλογή, φύλαξη και διάθεση φαρμάκων είναι μια πολύ σοβαρή 
υπόθεση, που πρέπει να πληρoί συγκεκριμένα κριτήρια και μεθοδολογία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του 
Έργου, οι ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στην Τράπεζα Φαρμάκων εταιρίες, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τις επόμενες μέρες και να μας 
γνωστοποιήσουν την πρόθεση συμμετοχής τους, αλλά και να ορίσουν το 
άτομο επικοινωνίας για τον καλύτερο συντονισμό. Στη συνέχεια θα οριστεί 
μια συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους των εταιριών μελών, που θα μας 
υποδείξετε ως υπεύθυνους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προκειμένου να 
παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και να διευκρινιστούν 
όλες οι λεπτομέρειες. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η συνεργασία αυτή θα ανακοινωθεί αύριο, Τρίτη 10 
Σεπτεμβρίου 2013, σε κοινή Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Υγείας, κ. Αδώνινος 
Γεωργιάδη, του Προέδρου του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνου Φρουζή και του Προέδρου 
του ΙΣΑ, κ. Γεωργίου Πατούλη, με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο, την προσοχή, την υποστήριξη 
και συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία.  

Παρακαλώ σημειώστε ότι για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά στη 
λειτουργία του ∆ικτύου μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ∆/νση Επικοινωνίας ΣΦΕΕ, 
τηλ. 210 6891101. 

Με εκτίμηση, 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Φρουζής             Ναταλία Τουμπανάκη 
      Πρόεδρος ΣΦΕΕ           ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας 
 


