
Φαρμακοβιομηχανία:  

Η γενικότερη συμβολή της,  

ο Κώδικας Δεοντολογίας  

και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ 



Για την Υγεία Για την Ανάπτυξη 1 2 

Βελτίωση της Ποιότητας Υγείας / Ζωής 
• Πρόληψη Νοσημάτων και Υποστήριξη Καινοτόμων 

Θεραπειών  

Μείωση Ανισοτήτων 
• Εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης στα φάρμακα και 

τις καινοτόμες θεραπείες 

Προαγωγή της Πρόσβασης Ασθενών 
• Επιτάχυνση της πρόσβασης σε νέα φάρμακα και 

αξιοποίηση πρακτικών αξιολόγησης τεχνολογιών 
υγείας 

Στόχοι ΣΦΕΕ 
 

Σύνδεση της Υγείας με την Ανάπτυξη 
• Διασφάλιση πόρων για ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας 

που είναι αναπόσπαστο μέρος της Ανάπτυξης  

Συντονισμένη πρωτοβουλία για την 
Κλινική Έρευνα 
• Συνεργασία για την προσέλκυση και διατήρηση 

κλινικών μελετών στην Ελλάδα 

Κίνητρα για την Καινοτομία  
• Θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου, υποστηρικτικού και 

διαφανούς μηχανισμού κινήτρων για τη φαρμακευτική 
καινοτομία 



3 H E A L T H  &  G R O W T H  

Υγιής  

Βιομηχανία 

Φαρμάκου 

Επένδυση  

«στην καινοτομία με 
πρόσβαση για όλους» 
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Εθνική Στρατηγική Υγείας 

Αυτό που είναι ο πυρήνας της δουλειάς 

και της φιλοσοφίας μας...«Παρέχουμε 

ποιότητα ζωής. Δημιουργούμε ανάπτυξη 

και συμβάλλουμε στην ευημερία της 

κοινωνίας με βιώσιμες λύσεις για τον 

κλάδο Υγείας», η ανάπτυξη του Κλάδου 

είναι μέρος της λύσης που αργά ή 

γρήγορα θα πρέπει να οικοδομηθεί για τα 

αδιέξοδα της χώρας. 

 

 

Ο Κλάδος του Φαρμάκου  

είναι ο βασικός σύμμαχος της Πολιτείας 

και της Κοινωνίας για μια προοδευτική 

Εθνική Στρατηγική Υγείας   

 

 

 



Υγεία & Ευημερία 

• Εξασφαλίζοντας την πρόσβαση 
σε νέες καινοτόμες θεραπείες 
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής 
και προάγεται η ευημερία-Άρα 
διασφάλιση της πρόσβασης των 
ασθενών σε καινοτόμες 
θεραπείες και γενόσημα 
φάρμακα 

 

•Οι καινοτόμες θεραπείες βοηθούν 
στην αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων της 
υγείας και του γηράσκοντος 
πληθυσμού 
 

 

Βιωσιμότητα 
Συστήματος Υγείας 

• Η σωστή χρήση καινοτόμων 
φαρμάκων διασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα του συστήματος 
υγείας-Άρα εξισορρόπηση του 
δημόσιου φαρμακευτικού 
προϋπολογισμού 
 

•Τα καινοτόμα φάρμακα προάγουν 
την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ 
μειώνοντας τα κόστη περίθαλψης 
 

•Τα ευέλικτα συστήματα 
τιμολόγησης βελτιώνουν την 
πρόσβαση και την οικονομική 
βιωσιμότητα 

 

Ανάπτυξη 

 &  

Ανταγωνιστικότητα 

• Η φ/β παίζει ζωτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της Ελλάδας-Άρα 
διασφάλιση βιωσιμότητας 
συστήματος Υγείας, των φαρμ. 
επιχειρ., των επενδύσεων, της 
παραγωγής 

 
•Ο κλάδος φ/β βρίσκεται στην 1η 
θέση έντασης επενδύσεων ανά 
εργαζόμενο μεταξύ των 
παραγωγικών κλάδων στην 
Ελλάδα και σε εξαγωγές 
 

•Η Ελλάδα έχει υψηλό 
επιστημονικό δυναμικό και μπορεί 
να αποτελέσει Κέντρο Ανάπτυξης 
Κλινικής Έρευνας 

 
Προτάσεις 

Βασικοί Πυλώνες Στρατηγικής 

Για μια υγιή και ακμαία φαρμακευτική βιομηχανία 

Για την καθολική πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και 

φάρμακα 



Η συνεισφορά μας 
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Η παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων 

κατατάσσει τον Κλάδο ως τον πιο δυναμικό και διεθνή και 

με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει οφέλη τόσο για την 

κοινωνία, όσο και για την οικονομία. 



Βασικά στοιχεία και Επίδραση 

87.000 συνολική απασχόληση (26.100 άμεση επίδραση, 24.800 έμμεση επίδραση, 36.500 
προκαλούμενη επίδραση) 

€5.70 δις, ≈3,5% συνολική επίδραση στο ΑΕΠ 

€338.3 εκατ. συνολική επίδραση στα συνολικά φορολογικά έσοδα και στην κοινωνική 
συνεισφορά 

€ 857 εκατ. ο όγκος της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα 

€100-120 εκατ. επενδύσεις σε Ε&Α (Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα) 

20% του κύκλου εργασιών ετησίως επανεπενδύονται στην Ε&Α 

€1.048,7 δις, η αξία των εξαγωγών σε 100 χώρες 27 εργοστάσια στην Ελλάδα 

 

 

Πηγή:Αποτύπωμα IOΒE 2015 

 



 

 

Στην έρευνα και 
την καινοτομία 

 Υψηλό μερίδιο δαπανών κλάδου στην Ελλάδα για 
έρευνα και ανάπτυξη στο σύνολο των ερευνητικών 
δαπανών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(7η  θέση σε σύνολο 18 χωρών) 

 

 Υψηλότερη συνεισφορά  κλάδου σε πατέντες σε 
σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

 

 Από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σύγκριση με 
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (8η θέση σε σύνολο 34 
χωρών) 

Στην ελληνική 

οικονομία 
Στην απασχόληση 

 Η συνολική επίδραση υπερβαίνει τις 87  χιλ. θέσεις 
εργασίας  

 

 Από πενταπλάσιος της άμεσης επίδρασης  το 2010, 
ο σχετικός πολλαπλασιαστής υποχώρησε στο 3,3 
το 2014, γεγονός που υποδεικνύει την υποχώρηση 
της επίδρασης του κλάδου στην αγορά εργασίας. 

 

 Κάθε αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο 
κατά 1 € οδήγησε σε αύξηση της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία κατά 
περίπου 3 ευρώ την περίοδο 2010-2014. 

 

 Κάθε 1€ προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και 
διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων οδηγεί σε:  

 2,9€ προστιθέμενης αξίας μέσω των έμμεσων 
επιδράσεων και  

  6,2€ προστιθέμενης αξίας  αν 
συμπεριληφθούν και οι προκαλούμενες 
επιδράσεις 

 

 
 
 

Στις εξαγωγές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων, για το 2014, οι εξαγωγές φαρμάκων 
αποτελούν το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν σε όρους αξίας, 
μετά την κατηγορία των πετρελαιοειδών  

 

 Σε 1 δις € ανέρχεται η αξία σε εξαγωγές φαρμάκων 
σε 100 χώρες  

 

 Η προστιθέμενη αξία του κλάδου σταθεροποιείται 
κοντά στο 3% της μεταποίησης, ο κλάδος 
κατατάσσεται στην 10η θέση μεταξύ των 24 
κλάδων της μεταποίησης για το 2014  

 
Ισχυρή συμβολή του  

φαρμακευτικού κλάδου … 



Κώδικας Δεοντολογίας & Διαφάνειας ΣΦΕΕ 

Απώτερος σκοπός: 
Ανάδειξη της Υπεύθυνης Στάσης του Συνόλου της Φαρμακοβιομηχανίας 

 

Στρατηγική: 
Ενίσχυση της Διαφάνειας σε όλες μας τις δραστηριότητες 

 

Απαιτείται:  
 

 

 

 Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ προς την ίδια κατεύθυνση με στόχο τη πάταξη της διαφθοράς με συγκεκριμένες 

προτάσεις σύμφωνες με τις αρχές της Διαφάνειας και Δεοντολογίας 

 

  Νέα βάση για την αξιολόγηση συνεδρίων εσωτερικού σύμφωνα με τα πρότυπα της EFPIA και την 

ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ (scientific.events.sfee.gr) και εφαρμογή του Νόμου 

4316/2014 

  

  Εναρμόνιση του κώδικα του ΣΦΕΕ με τον ανανεωμένο κώδικα της EFPIA (27/11/2013) 

 

  Νέος Κώδικας Δημοσιοποίησης Αλληλεπιδράσεων Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών Υγείας  

(http://www.sfee.gr/node/833) 



 
 
 

    Ένα παράδειγμα  
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Κώδικας Δεοντολογίας & Διαφάνειας ΣΦΕΕ 
 

1.Είναι αυτοδέσμευση 

2. Είναι η απόδειξη ότι στηρίζουμε την συνεχή επιστημονική 
εξέλιξη των επαγγελματιών υγείας  

3. Θέλουμε να κρινόμαστε κάθε χρόνο και από το πόσο 
συνεχίσαμε να στηρίζουμε το σύστημα υγείας με όρους 
σεβασμού στα δικαιώματα των ασθενών   

«Η καινοτομία πρέπει να μπορεί να θεραπεύει πάνω απ’ 
όλα τις διακρίσεις και να μειώνει τις ανισότητες.  

Και για να παραχθεί αυτή η καινοτομία χρειάζεται να 
μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, να αυξάνουμε το 
δημόσιο διάλογο και τη συνεργασία» 

Δέσμευση Υποστήριξης» 

για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
υγείας 

Τι σημαίνει για τον ΣΦΕΕ 

Η ουσία  

Η δέσμευση μας 



Πρωτοβουλίες ΣΦΕΕ  

Δωρεά φαρμάκων 
από τις εταιρίες 
μέλη του ΣΦΕΕ 
προς το ΚΕΕΛΠΝΟ 
για τους 
πρόσφυγες  

Τράπεζα 
φαρμάκων ΣΦΕΕ 

Διαγωνισμός 
Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητ
ας στην Υγεία 
<<ΣΦΕΕ innovation 
project>>   

ΣΦΕΕ Business 
Days  



Πρωτοβουλίες ΣΦΕΕ 

 

Δωρεά φαρμάκων από τις εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ προς το ΚΕΕΛΠΝΟ για 
τους πρόσφυγες 

 Έμπρακτη υποστήριξη των εταιριών μελών στην ανακούφιση των επειγόντων 
προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των εξαθλιωμένων αυτών 
ανθρώπων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας  προχωρώντας στη δωρεά 
40.000 φαρμάκων και πλέον 

 

Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ 

 
 Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης ανασφάλιστων και άπορων πολιτών 

«Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Health 
Voucher), ο ΣΦΕΕ συνυπογράφει στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνο Συνεργασίας 
με το Υπουργείο Υγείας, τον ΙΣΑ και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε τα φάρμακα να διατίθενται σε όσους τα έχουν 
ανάγκη μέσω του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και τη συνδρομή της «Τράπεζας 
Φαρμάκων – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης Φαρμάκων ΣΦΕΕ» 

 

 Απολογισμός 2013 έως σήμερα διάθεση 150.000 σκευασμάτων, 4.000.000 ευρώ 
εκτιμώμενη αξία 
 

 

 

 
 



Πρωτοβουλίες ΣΦΕΕ 

 

Διαγωνισμός Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στην Υγεία «ΣΦΕΕ Innovation 
Project» για νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της Υγείας, διεξήχθη για δύο συναπτά έτη, 2013 και 2014 
 

 Επιβράβευση της καινοτομίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & ανάδειξη νεοφυών επιχειρήσεων 
στο χώρο της Υγείας 

 

 Σύνδεση του κόσμου της Φαρμακοβιομηχανίας με νέους επιστήμονες / επιχειρηματίες 

 

 Ανάδειξη του κλάδου της Υγείας/Φαρμάκου ως πυλώνα /πεδίο ευκαιριών για την υλοποίηση του «νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου» 

 

 Mέσα σε 2 χρόνια, ο διαγωνισμός κατάφερε να προσελκύσει 205 προτάσεις – αποτέλεσμα έργου 
225.000 ημερών έρευνας – με την συμμετοχή 850 ερευνητών.  Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης 
προκρήθηκαν 40 υποψήφιες ομάδες, από τις οποίες οι 6 καλύτερες κέρδισαν χρηματικά έπαθλα 
συνολικής αξίας €100.000.- 

 

 

ΣΦΕΕ Business Day που διεξήχθη για δύο συναπτά έτη 2014 και 2015 

 
 Ενημέρωση νέων φοιτητών, αποφοίτων διαφόρων πανεπιστημίων και μεταπτυχιακών φοιτητών 

αναφορικά με τις τάσεις στον κλάδο του φαρμάκου, τις ευκαιρίες που προσφέρει για 
επιχειρηματικότητα και απασχόληση και τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος για 
να πετύχει στο χώρο αυτό 



 

 

Η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας στις 

επιδημιολογικές αλλαγές 

A 

Ένας από τους στόχους του «Health 2020» είναι η μείωση των ποσοστών πρόωρης 
θνησιμότητας από καρδιαγγειακές ασθένειες, καρκίνο και παθήσεις του 
αναπνευστικού κατά 1.5% ετησίως μέχρι το 2020  

(WHO, The European health report 2015, Targets and beyond reaching new frontiers 
in evidence) 

B 

Ο θάνατος από καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελεί την βασική αιτία θανάτου στην 
Ευρώπη (πάνω από 4 εκατ. θάνατοι ετησίως) 

 (Nicols M. et al., Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update, 
European Heart Journal 2014) 

C 

Οι χρόνιες παθήσεις ευθύνονται για το 86% των θανάτων, ενώ  δαπανούν το 70-80% 
των ετήσιων προϋπολογισμών για την υγεία (~ €700 δις)  

(The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27EU Member 
States (2010-2060) 

D 

 

Τα τελευταία χρόνια χάρη στα καινοτόμα φάρμακα  έχει σημειωθεί τεράστια 
πρόοδος: 

Πχ τα τελευταία χρόνια το ποσοστό θανάτου από HIV/AIDS έχει μειωθεί κατά 
83%, ενώ η επιτυχία των νέων θεραπειών για την Ηπατίτιδα C αγγίζει το 90% 

 



 Αναδόμηση του υπάρχοντος συστήματος αποζημίωσης & τιμολόγησης 
των φαρμάκων, ως προς το πεδίο της αξιολόγησης/αποτίμησης. 

 

 Ανάγκη διαχωρισμού και ταξινόμησης των νέων θεραπευτικών 
σχημάτων (αρχικά) αναλόγως του βαθμού καινοτομικότητας. 

 

 Εφαρμογή των αναλύσεων επίπτωσης στον προϋπολογισμό (budget 
impact) για τα νέα φάρμακα, στο πλαίσιο της βαθμιαίας εφαρμογής 
ενός γενικότερου συστήματος ΑΤΥ. 

 

 Διερεύνηση της χρήσης των συμφωνιών επιμερισμού του κινδύνου με 
βάση την επίδοση (performance based risk sharing agreements). 

 

Απαραίτητη η συνεργασία ΣΦΕΕ-Πολιτείας 

Τι πρέπει να γίνει - Ενέργειες 



Ενέργειες αναφορικά με τη συνεργασία ΣΦΕΕ-

Πολιτείας 

Βελτίωση της διείσδυσης των 
γενοσήμων μέσω κινήτρων στο σύνολο 
της ζήτησης 

Αναθεώρηση του συστήματος 
συμμετοχής των ασθενών στη δαπάνη 
φαρμάκου 

Ανάπτυξη ενός συστήματος οικολογικών 
δεδομένων τύπου Health Big Data 

Εφαρμογή μητρώων ασθενών (patients 
registries) και θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων 



 

Μόνο ενωμένοι, με διάλογο, συναινέσεις και αλληλεγγύη μπορούμε,  

η αλληλεγγύη δίνει την αίσθηση ασφάλειας καθώς  

είναι το <<φάρμακο>> για πολλές χρήσεις. 

 

Άλλωστε αυτό επιτάσσει και η Αποστολή και το όραμα μας: 
 
 

 

 
Οι άνθρωποι είναι που κάνουν τα πράγματα καλύτερα….  

 Η δική μας αποστολή είναι να τους προστατεύουμε, για να μπορούν να το κάνουν:  

με συνεχή βήματα προόδου στην επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία,  

με επενδύσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο της 

Υγείας, 

με εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πρόληψη και στις εξελιγμένες θεραπείες, 

όταν  χρειάζεται.   

 Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους, παρεμβαίνοντας δυναμικά 

ώστε να μπορούν όλοι να εξασφαλίσουν το πιο σημαντικό αγαθό: Την Υγεία.  

 Αυτό είναι το Όραμα και η Αποστολή μας για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια :  

 Να έχουν όλοι τη δυνατότητα, τα πράγματα να πάνε καλύτερα…». 



 

 

 

Σας ευχαριστώ! 

 
 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
BSc,B.A., PGrad.Dipl.,MSc 
Πρόεδρος ΣΦΕΕ 
 
 

E-mail: president@sfee.gr 
 


