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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΦΕΕ)
Σε µια λαµπρή τελετή, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εγκαινίασε
τα νέα του γραφεία, παρουσία του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ∆ηµήτρη
Αβραµόπουλου. Εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και οικονοµικής ζωής της χώρας
συναντήθηκαν µε µέλη της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας και είχαν την ευκαιρία
να περιηγηθούν στα νέα γραφεία του ΣΦΕΕ και να συνοµιλήσουν µε τα µέλη του.
Ο κ. ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, έκοψε την παραδοσιακή Βασιλόπιτα
και ευχήθηκε στους προσκεκληµένους µια ευτυχισµένη και υγιή Χρονιά. «Είµαστε ευτυχείς για

τα νέα µας γραφεία γιατί αποτελούν µία από τις εκφράσεις της προσπάθειάς µας για την
αναβάθµιση της θέσης και τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Συνδέσµου µας. Από τη
νέα µας βάση θα µπορέσουµε να δράσουµε αποτελεσµατικότερα ως προς την υλοποίηση του
οράµατός µας για την θωράκιση της δηµοσίας υγείας, και να εξασφαλίσουµε στον κλάδο
αυτόν τη θέση που του αξίζει στην ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα. Στόχος µας θα
παραµείνει µέσα από τις θέσεις µας για τα θέµατα που έχουµε λόγο, ρόλο και άποψη να
συµβάλλουµε στην πρόοδο της κοινωνίας µας, στην πρόοδο της χώρας µας».
Τα εγκαίνια τέλεσε κόβοντας την κορδέλα ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος. Στον χαιρετισµό που απηύθυνε, ευχήθηκε στον ΣΦΕΕ να είναι
καλορίζικα τα καινούρια του γραφεία και µεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Οι νέες αυτές

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΣΦΕΕ, αντικατοπτρίζουν το γενικότερο πνεύµα που
διακρίνει τον φαρµακευτικό κλάδο για γρήγορους ρυθµούς αναβάθµισης στις υπηρεσίες και τις
υποδοµές του.» Ο κ. Αβραµόπουλος συνέχισε συγχαίροντας τον ΣΦΕΕ για την έντονη

δραστηριότητα του και τις πρωτοβουλίες που λαµβάνει, όπως η πρόσφατη παρουσίαση του
Κώδικα ∆εοντολογίας, ζητώντας «Μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους τους αρµόδιους φορείς

της Υγείας προκειµένου να µείνει πίσω οτιδήποτε έχει επισκιάσει το καλό κλίµα µεταξύ του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, προς όφελος της υγείας».

Τα νέα γραφεία του ΣΦΕΕ βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας 280 και Αγρινίου 3 στο
Χαλάνδρι. Ο αρχιτέκτων, εµπνεύστηκε το σχεδιασµό τους από το γράµµα f του λογοτύπου
διαµορφώνοντας τον κεντρικό διάδροµο των γραφείων στο σχήµα του συγκεκριµένου
γράµµατος θυµίζοντας σε κάθε επισκέπτη το όραµα του ΣΦΕΕ για την διασφάλιση της άµεσης
πρόσβασης, όλων των πολιτών σε όλα τα ποιοτικά, επώνυµα φάρµακα στο πλαίσιο του
σύγχρονου συστήµατος υγείας και µε πλήρη εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας.
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