Αθήνα, 1/2/2007

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο

Σύνδεσµος

Φαρµακευτικών

Επιχειρήσεων

Ελλάδος

πραγµατοποίησε

στις

31 Ιανουαρίου την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πίτας στο Καποδιστριακόν
Εντευκτήριον, του Κτιρίου «Κωστής Παλαµάς». Η εκδήλωση σηµείωσε µεγάλη επιτυχία
µε σηµαντική συµµετοχή εκ µέρους των µελών του Συνδέσµου, αλλά και το παρόν
επιτίµων προσκεκληµένων της πολιτείας και άλλων φορέων του κλάδου της υγείας.

Ειδικότερα, την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο οποίος, στο πλαίσιο του
χαιρετισµού που απηύθυνε σηµείωσε τη σηµασία της συνεργασίας της Πολιτείας µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς και την ανάγκη για αµοιβαιότητα στις σχέσεις όλων
των φορέων του κλάδου. Παράλληλα, καλωσόρισε κάθε σχετική πρωτοβουλία και
συνεχάρη το ΣΦΕΕ για την ενεργό δράση και συµµετοχή του στο δηµόσιο διάλογο για
θέµατα που απασχόλησαν τον κλάδο στη διάρκεια του 2006.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, οι κκ. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών, Ανδρέας Γαλανόπουλος, Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας

Συνεταιρισµών

Φαρµακοποιών

Ελλάδος,

Π.

Γιαννακόπουλος,

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αντιπροσώπων και Εισαγωγέων Φαρµακευτικών
Ειδών Γεράσιµος Κονιδάρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρικών
Επισκεπτών,

Θεόδωρος

Κωλέτης,

Πρόεδρος

της

Πανελλήνιας

Ένωσης

Φαρµακοβιοµηχανίας Νικόλαος Λακκάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρµακοποιών Νοσοκοµειακών Ιδρυµάτων, Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος
του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής, Όλγα Οικονόµου, Πρόεδρος Πανελλήνιας
Εταιρείας Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών, Θεόδωρος Τρύφων, Αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας

Ένωσης

Φαρµακοβιοµηχανίας,

Ιουλία

Τσέτη,

Αντιπρόεδρος

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας και Ρένα Τσικαλάκη, Αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών Νοσοκοµειακών Ιδρυµάτων.

Ο

κος

∆ιονύσιος

Σπ.

Φιλιώτης,

Πρόεδρος

του

Συνδέσµου

Φαρµακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος, δήλωσε: «Το 2006 ήταν ένας µεστός χρόνος, στη διάρκεια του
οποίου ο ΣΦΕΕ ανέπτυξε σηµαντικές δράσεις. Ο ΣΦΕΕ έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος
συνοµιλητής της Πολιτείας σε όλα τα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο. Με την
συµβολή και του ΣΦΕΕ πολλά σηµαντικά για τον κλάδο θέµατα διευθετήθηκαν το
2006, όπως για παράδειγµα η έκδοση ∆ελτίων Τιµών η οποία οµαλοποιείται µε στόχο
τον καθορισµό τιµών νέων φαρµάκων και αναπροσαρµογές τιµών παλαιών
φαρµάκων σύµφωνα µε όσα ορίζει η νοµοθεσία.»

Ο κ. Φιλιώτης στην συνέχεια αναφέρθηκε σε τρία θέµατα, που απασχολούν τον
κλάδο στις αρχές του 2007, στο θέµα του rebate, στο θέµα του ύψους των
παραβόλων που κατατίθενται στον ΕΟΦ και στο θέµα της ενισχύσεως από το
κράτος του ΕΟΦ:

«Για το θέµα του rebate o ΣΦΕΕ επιθυµεί να συµβάλλει στην εξεύρεση ενός
ορθολογικού συστήµατος προσδιορισµού του ποσού που θα επιστρέφεται από τις
φαρµακευτικές

επιχειρήσεις

στα

ασφαλιστικά

ταµεία

για

τα

φάρµακα

που

χορηγήθηκαν στους ασθενείς τους. Επισηµαίνεται ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις
είναι συνεπείς και σωστές προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και αποδίδουν
στο Κράτος 1δις ετησίως σε φόρους και ΦΠΑ.»

Για το θέµα του ύψους των παραβόλων που κατατίθενται στον ΕΟΦ ο κ. Φιλιώτης
επισήµανε τα εξής:

«Με την Υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύθηκε στις 10 Αυγούστου, το ύψος των
παραβόλων που κατατίθενται στον ΕΟΦ αυξήθηκε δραµατικά (από 317% έως 2000%)
µε καταστρεπτικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η αύξηση αυτή των
παραβόλων αποτρέπει κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, έχει αρνητικές επιπτώσεις
για την απασχόληση (µείωση των προσλήψεων και απολύσεις προσωπικού).

Η θέση του ΣΦΕΕ είναι ότι το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να θεσπίσει ένα διαφανή,
δίκαιο και αντικειµενικό τρόπο προσδιορισµού και αναπροσαρµογής του ύψους των
παραβόλων ανάλογο µε

το σύστηµα που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για τον

καθορισµό των τιµών των φαρµάκων.»

Τέλος, ο κ. Φιλιώτης έκανε έκκληση προς την Πολιτεία «να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον ΕΟΦ και να αυξήσει την κρατική χορηγία έτσι ώστε ο Οργανισµός να
λειτουργεί απρόσκοπτα και σύµφωνα µε τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα». Ο κ.
Φιλιώτης προσέθεσε ακόµα ότι «τα στελέχη του ΕΟΦ επιτελούν αξιοθαύµαστο έργο µε
αυταπάρνηση και ιδιαίτερο ζήλο και ότι θα πρέπει τα δίκαια αιτήµατά τους να
ικανοποιηθούν από το κράτος.»

Ο κ. Φιλιώτης, ολοκλήρωσε τον χαιρετισµό του επισηµαίνοντας:

«Ο ΣΦΕΕ καλεί όλους τους εµπλεκοµένους αρµόδιους φορείς σε µια εποικοδοµητική
συνεργασία µε στόχο την επίτευξη του µεγίστου δυνατού οφέλους για τον άνθρωπο
και την κοινωνία αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη µιας σύγχρονης φαρµακευτικής
αγοράς. Κεντρικός άξονας είναι για µας ο άνθρωπος και ο ασθενής ειδικότερα.»

