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Οι τάσεις για το ιδιοκτησιακό και τις 
υπηρεσίες των φαρμακείων στην Ευρώπη
Τι αναφέρει η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2019

Οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί είναι οι πλέον 
προσβάσιμοι από το κοινό επαγγελματίες 
υγείας και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ ο ρόλος 
τους επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ 
αυτό η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας συνέταξε μια έκθεση 
του κανονιστικού πλαισίου για τα κοινοτικά 
φαρμακεία και τη δραστηριότητά τους στην 
Ευρώπη, παρουσιάζοντας τις βασικές ρυθμιστικές 
αρχές αλλά και τις ποικίλες προσεγγίσεις στη 
χορήγηση αδειών φαρμακείου, στο ιδιοκτησιακό 
τους καθεστώς, στον τρόπο λειτουργίας τους και 
στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Μεταξύ των 
θεμάτων που αναλύονται είναι οι τύποι άδειας 
ίδρυσης φαρμακείου, οι οποίοι κινούνται στην 

Ευρώπη σε δύο άξονες: α) Η άδεια που δίνεται για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, η 
οποία μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε χώρες 
με περιορισμούς στο ιδιοκτησιακό. β) Η άδεια που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο 
υπεύθυνο φαρμακοποιό, δεν μεταβιβάζεται και λήγει με τη συνταξιοδότηση ή απόλυση.
 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Αναφορά στις χώρες που έθεσαν περιορισμούς
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πχ Ισπανία και Γερμανία, η άδεια φαρμακείου ανήκει 
μόνο σε φαρμακοποιό και μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε άλλο φαρμακοποιό 
(ή εταιρεία φαρμακοποιών). Ο γερμανικός κανονισμός περιλαμβάνει μάλιστα 
ειδικές διατάξεις για δάνεια και μισθώσεις που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της 
φαρμακευτικής πρακτικής από το κέρδος. Στην Πολωνία νέες άδειες φαρμακείου 
μπορούν να εκδοθούν και να ανήκουν μόνο σε φαρμακοποιούς από το 2017. Σε άλλες 
χώρες, π.χ. Αυστρία, υπάρχει ο περιορισμός κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών από 
φαρμακοποιό. Υπάρχουν δε και κοινοτικά φαρμακεία, η άδεια των οποίων ανήκει στο 
κράτος ή στον Οργανισμό Φαρμάκων.
Ορισμένες χώρες βέβαια επιτρέπουν την ιδιοκτησία των φαρμακείων σε μη 
φαρμακοποιούς, π.χ. η Πορτογαλία και η Ιταλία. Ωστόσο επισημαίνεται στην Έκθεση 
ότι χώρες όπως η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Πολωνία που είχαν απελευθερωμένο 
καθεστώς, άλλαξαν τη νομοθεσία και έθεσαν περιορισμούς (το 2009, το 2015 και το 
2017 αντίστοιχα). Στην Ουγγαρία η αλλαγή ήταν σταδιακή, αυξάνοντας με τα χρόνια 
το ποσοστό μετοχών που πρέπει να κατέχει ο φαρμακοποιός. Στην Εσθονία το νέο 
καθεστώς θα εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το 2020, ενώ στην Πολωνία, η νέα νομοθεσία 
τέθηκε σε ισχύ μόνο για τα νέα φαρμακεία της κοινότητας και για μεταφορές αδειών.

Στην Έκθεση περιγράφονται 
και οι ιδανικές υπηρεσίες του 
φαρμακείου

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην Έκθεση 
αφορά τη φαρμακευτική πρακτική και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν τα φαρμακεία, 
οι οποίες συνήθως καθορίζονται από το 
νόμο. Αναφέρεται δε στις κατευθυντήριες 
γραμμές που όρισε η Διεθνής Ένωση 
Φαρμακοποιών (FIP) με τον Π.Ο.Υ., τις 
οποίες ακολουθούν πολλές χώρες στην 
Ευρώπη. Η FIP και ο Π.Ο.Υ. όρισαν το στόχο 
της φαρμακευτικής πρακτικής που είναι η 
συμβολή στη βελτίωση της υγείας και η 
προσφορά βοήθειας στους ασθενείς να 
κάνουν καλύτερη χρήση των φαρμάκων 
τους, τα οποία επιτυγχάνονται με τα 
ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά:

•  Οι φαρμακοποιοί να είναι άμεσα 
διαθέσιμοι σε ασθενείς με ή χωρίς 
ραντεβού.

•  Να αναγνωρίζουν και να 
διαχειρίζονται προβλήματα υγείας.

• Να προάγουν την υγεία.
•  Να εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.
•  Να προλαμβάνουν τις παρενέργειες 

των φαρμάκων.
•  Να χρησιμοποιούν με σύνεση και 

υπευθυνότητα τους περιορισμένους 
πόρους υγείας.

Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι υπάρχουν 
δύο είδη υπηρεσιών φαρμακείου: α) η 
υποχρεωτική υπηρεσία που αφορά τη 
χορήγηση φαρμάκων, τη συμβουλή, τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και την προώθηση 
της υγείας, β) οι επιμέρους υπηρεσίες που 
διενεργεί κάθε φαρμακοποιός ανάλογα 
με τις γνώσεις του και αφορούν π.χ. 
εμβολιασμό, διαχείριση χρόνιων παθήσεων, 
μετρήσεις σακχάρου/πίεσης, διακοπή 
καπνίσματος κ.ά.
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

www.e-volutionawards.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 

έως τις 18.10.2019

Υπό την Αιγίδα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Στέλιος Κιοσσές, T: 210 6617 777 (εσωτ. 149) F: 210 6617 778  E: skiosses@boussias.com
ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 152) F: 210 6617 778 E: agyparaki@boussias.com

PLATINUM AWARDS | E-SHOP OF THE YEAR | E-COMMERCE AGENCY OF THE YEAR

Παναγιώτης 
Κουρουθανάσης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Λίντα Γαλάζιου
Aegean Airlines

Χρήστος Κ. 
Γεωργιάδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

Κωνσταντίνα  
Ελευθεράκου
SARKK S.A

Διονύσης  
Ζήβας
MyMarket.gr

Νανά 
Ιωακειμίδου
Generation Y

Ιωάννης  
Καραλής
Netsteps

Γιώργος 
Καρταλτζής
GROUPON

Βασίλης 
Κωστόπουλος 
Zackret SA

Εύη Μπολομύτη  
AB Vassilopoulos

Μιχάλης 
Μωραΐτης  
Hellenic CIO Forum

Γιάννης Σύρρος 
ΣΕΠΕ

Μαρία  
Νασιάκου 
Vivartia Group

Λάμπρος Πανούσης  
MyShoe.gr & 
LaRedoute.gr

Σάββας 
Τορτοπίδης
Διαμαντής Μασούτης

Γιώργος 
Παπαδάκης  
BestPrice.gr

Δημήτρης 
Τραυλός 
B&F Group S.A.

Κωστής 
Παπαδόπουλος 
Lighthouse

Αλκιβιάδης 
Τρίγκας 
Εθνική Τράπεζα

Θανάσης 
Παρασκευόπουλος 
Celestino

Μιχάλης 
Τσαρμπόπουλος
Eurobank

Κωνσταντίνος 
Πενλίδης 
Digitized Conference 

Περικλής 
Τσαχαγέας 
ΕΕΔΕ

Πάολα  
Πεσσάρη 
Praktiker Hellas

Κωνσταντίνος 
Τσίπρας
Mart Cash & Carry

Nίκος Φαλδαμής 
HePIS

Δρ. Χρήστος 
Λάζαρης
ELTRUN

Δρ. Ξενοφών 
Λιαπάκης 
Hellenic CIO Forum

Νίκος  
Λιόκαλος 
ΑΤCOM

Μάγδα 
Μαραγκουδάκη 
Leroy Merlin  
Greece & Cyprus

Αντώνης 
Μελαχροινός
Wedia

Φίλιππος 
Μελισσουργός 
OTE Group of 
Companies (HTO)

Νικολέττα 
Μερζιώτη 
Sleed

Ευτυχία  
Μπάκα 
Nestle Hellas SA

Γιάννης 
Βασιλάτος
Eurolife ERB 
Insurance

Αδάμ 
Βρεχόπουλος
ΟΠΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Ρέρρα  
Kessaris Group of 
Companies

Δαμιανός 
Χαραλαμπίδης
Alpha Bank

Έλια Χάραρη 
ACS

Λυδία Σαραντίδη 
Maison Marasil

Κωνσταντίνα 
Τζόκα 
L’Oreal

Άννα  
Σαββίδου 
Linakis Digital

καθ. ΓεώργιοςΔουκίδης
ELTRUN  / OΠΑ

ΠΡOΕΔΡΟΣ  
ΚΡΙΤΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

http://www.e-volutionawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ΕΟΦ: Οδηγίες για την καταβολή του τέλους 
ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών
Επισημάνσεις και για το τέλος των φαρμακευτικών προϊόντων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει ότι σύμφωνα με το νόμο 
3370/05, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπόκεινται στην υποχρέωση για καταβολή 
τέλους Ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
Το τέλος υπολογίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με τις καθαρές αξίες πωλήσεων των ειδών 
αυτών. Στο πόσο προστίθεται ποσοστό 2% χαρτόσημο και ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ. 
Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι η πληρωμή γίνεται στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση και 
μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα πληρωμής υποβάλλεται στον Οργανισμό αντίγραφο 
και αποδεικτικό της πληρωμής. Όσο για το τέλος καλλυντικών, υπενθυμίζεται ότι έχει 
καταργηθεί η εισφορά 1% επί των καθαρών χονδρικών πωλήσεων των καλλυντικών 
που προβλεπόταν με τον ν.1316/1983 και αντικαθίσταται από το τέλος καλλυντικών, 
το οποίο επιβάλλεται στις ετήσιες καθαρές χονδρικές πωλήσεις (αν υπάρχουν και 
λιανικές ανάγονται σε χονδρικές) και καταβάλλεται από τους υπόχρεους παραγωγούς, 
αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών για τις πωλήσεις τους εντός 
της χώρας. Το τέλος καλλυντικών υπολογίζεται κλιμακωτά και η πληρωμή του 
γίνεται ηλεκτρονικά με e-paravolo έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους 
για τις πωλήσεις του προηγουμένου. Οι ετήσιες πωλήσεις και το αναλογούν τέλος 
καταγράφονται σε δήλωση του υπόχρεου, η οποία μαζί με το e-paravolo και το 
αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου υποβάλλονται εντός δέκα ημερών στη Διεύθυνση 
οικονομικού του ΕΟΦ. Τέλος ο ΕΟΦ δημοσίευσε και μια ερμηνευτική εγκύκλιο προς 
τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων, οι οποίοι υποχρεούνται σε καταβολή 
παγίου τέλους (102,71€ συν χαρτόσημο 2,05€ και 0,41€ υπερ ΟΓΑ) ανά είδος και ανά 
μορφή. Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι αυτή η πληρωμή γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (και όχι στο 
λογαριασμό του ΕΟΦ στη Τράπεζα της Ελλάδος) και προϋποθέτει η υπόχρεη εταιρεία 
διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ είτε η ίδια είτε ο τοπικός της αντιπρόσωπος.

Φ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Δεν επιτρέπονται τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, 
κινούμενες προβολές

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι είναι σε εξέλιξη διενέργεια 
ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη λειτουργία των σταυρών φαρμακείων, 
ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες, καθώς παρατηρούνται περιστατικά παράβασης του 
νόμου και της φαρμακευτικής δεοντολογίας, τα οποία συνεπάγονται ποινικές, διοικητικές και 
πειθαρχικές κυρώσεις. Ο Σύλλογος υπενθυμίζει στους φαρμακοποιούς τη σχετική νομοθεσία, 
η οποία ορίζει: α) τις ανώτατες επιτρεπτές διαστάσεις (0,70x0,70x0,25m) και τις ακριβείς 
αποστάσεις από το κτίριο και από την άκρη του πεζοδρομίου. β) Την ένταση του φωτισμού 
(δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που 
υπάρχει στο δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή). Επισημαίνεται δε 
ότι δεν επιτρέπονται τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές και 
ότι ο σταυρός είναι απαραιτήτως πράσινου χρώματος. Επιτρέπεται μόνο η απεικόνιση του 
συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού. γ) Η τοποθέτησή του απαιτεί απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο 
Σύλλογος τέλος ενημερώνει ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην οποία μπορούν 
να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί είναι: Τέλη Διαφήμισης, Ακαθαρίστων 
Εσόδων & Λοιπών Τελών, Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-317222.

PHEN375: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΣΤΟΝ ΕΟΦ
Είναι δυνητικά επικίνδυνο  
για την υγεία

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδο-
ποιεί ότι το προϊόν «Phen375» που διακινεί-
ται μέσω διαδικτύου ως συμπλήρωμα δια-
τροφής και προωθείται για τη μείωση του 
σωματικού βάρους, δεν είναι γνωστοποι-
ημένο στον ΕΟΦ. Πρόκειται για αγνώστου 
προέλευσης προϊόν, αμφιβόλου ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας και ως εκ τούτου 
είναι δυνητικά επικίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων 
αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες 
πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του χρήστη.
 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Θα ισχύσουν από τις 22/10/2019 
αποκλειστικά

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης και η ΗΔΙΚΑ ενημερώνουν ότι από την 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, οι διαγνώσεις 
για τις παθήσεις Χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια και Παρόξυνση χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας θα συ-
νταγογραφούνται αποκλειστικά μέσω των 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

Φ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΗ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
Ζητούν το IBAN των τραπεζικών τους 
λογαριασμών
Με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Λάρισας εφιστά την προσοχή 
στους φαρμακοποιούς, καθώς όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά, επιτήδειοι 
ζητούν το IBAN της τράπεζάς τους, 
με σκοπό στη συνέχεια να τους 
εξαπατήσουν. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Συλλόγου, κυκλοφορεί 
σπείρα που έχει βάλει ως στόχο 
φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.
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ΔΙΑΦHΜΙΣΗ: Βαρβάρα Τασάκου Τ. 210-6617777 (εσωτ. 385) E. b.tassakou@boussias.com 
Διονυσία Βολίκα T. 210-6617777 (εσωτ. 266) E. dvolika@boussias.com

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Β’ Εξαμήνου 2019

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
21-25/10
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2019
25-29/11
ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΣ 2019
16-20/12
ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΙOYΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

FDA: Ρεκόρ στις εγκρίσεις γενόσημων 
φαρμάκων το 2019
Έχει ήδη φτάσει τις 1.171

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοινώνει ότι μέσα στο 
2019 έχει εγκρίνει την κυκλοφορία 1.171 γενόσημων φαρμάκων, αριθμός που σπάει 
το ρεκόρ των 971 εγκρίσεων που δόθηκαν ολόκληρο το 2018. Αναφέρεται μάλιστα ότι 
125 εγκρίσεις αφορούσαν τα πρώτα γενόσημα των αντίστοιχων πρωτότυπων ουσιών, 
που δεν είχαν δηλαδή ανταγωνισμό. Σε αυτά περιλαμβάνονταν μια επείγουσα θεραπεία 
υπερβολικής δόσης οπιοειδών, θεραπείες για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, τον 
καρκίνο του μαστού, τις επιληπτικές κρίσεις, την κατάθλιψη και για διάφορες λοιμώξεις. 
Επίσης σημειώνεται ότι ο FDA εγκρίνει αυξανόμενο αριθμό πολύπλοκων γενόσημων 
φαρμάκων, τα οποία είναι πιο δύσκολο να αντιγραφούν. Ο αυξανόμενος αριθμός 
εγκρίσεων είναι αποτέλεσμα του «Σχεδίου Δράσης για τον Ανταγωνισμό στο Φάρμακο» 
που υλοποιείται στις ΗΠΑ με στόχο τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, την αύξηση 
της πρόσβασης των πολιτών στη φαρμακευτική τους αγωγή και τη βελτίωση της 
δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον FDA ότι το 2018 ο 
ανταγωνισμός από τα γενόσημα φάρμακα εξοικονόμησε για το σύστημα υγείας περίπου 
293 δισ. δολάρια. Όπως όμως επισημαίνεται, η ουσία δεν είναι μόνο να αυξάνονται τα 
γενόσημα που κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία στις ΗΠΑ ήδη αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 90% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αλλά να είναι και υψηλής 
ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά, ώστε να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
υγεία. Γι’ αυτό ο FDA διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι η επιστημονική διαδικασία 
ανασκόπησης και αξιολόγησης που ακολουθείται πριν και μετά την έγκριση διασφαλίζει 
ότι τα γενόσημα έχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με τα αντίστοιχα πρωτότυπα 
φάρμακα, δρουν με τον ίδιο τρόπο στον ανθρώπινο οργανισμό και απαιτούν τις ίδιες 
συνθήκες χρήσης. Το επόμενο διάστημα ο FDA θα ανακοινώσει πρόσθετες οδηγίες και 
θα λάβει περισσότερα μέτρα που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων.

ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
Στο 1ο Συνέδριο για το Γάλα και 
τα Γαλακτοκομικά στην Ελλάδα 

Η δυναμική διείσδυση των λειτουργικών 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά και 
η διείσδυση των φυτικών ροφημάτων και 
plant-based τροφίμων στις επιλογές του 
καταναλωτή έναντι των γαλακτοκομικών 
προϊόντων είναι μερικά από τα πολύ 
σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν στο 
1ο Συνέδριο «Dairy Conference» για το Γάλα 
και τα Γαλακτοκομικά που διοργανώνεται 
στην Ελλάδα το Νοέμβριο. Τις διεθνείς 
τάσεις και τα στοιχεία για την ελληνική 
αγορά θα συζητήσουν ειδικοί επιστήμονες 
διατροφής, βιοτεχνολόγοι τροφίμων, 
εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 
ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΜΕΒΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Το πάνελ των ομιλητών θα συμπληρώσουν 
εκπρόσωποι των ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ και 
Συνεταιρισμών Παραγωγών. Το Συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στην 
Αθήνα. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

https://www.dairyconference.gr/
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Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: vasikal@hotmail.com
Διαφήμιση: Βαρβάρα Τασάκου, T: 210-66.17.777 (εσωτ. 385) F: 210-66.17.778 E: b.tassakou@boussias.com
Συνδρομές-Διαφήμιση: Διονυσία Βολίκα, T: 210-6617777 (εσωτ. 266) F: 210-66.17.778 E: dvolika@boussias.com

Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε διαρκή  
ενημέρωση και ρεπορτάζ γύρω από την υγεία,  
το φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων. 

Καθημερινές δόσεις ενημέρωσης στον υπολογιστή σας!

Β. Κοντοζαμάνης: Έρχονται μέτρα για την 
επιτάχυνση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Παρεμβάσεις για την επιτάχυνση των κλινικών 
μελετών, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι η 
Ελλάδα είναι χώρος φιλικός για την κλινική 
έρευνα, σχεδιάζει το υπ.Υγείας, όπως ανακοίνωσε 
ο υφυπουργός, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας 
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών 
& Έρευνας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και 

Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ). Επισήμανε τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής κλινικών μελετών στη 
χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στο επίμαχο θέμα του clawback τονίζοντας πως «με ένα 
νόμο δεν εκμηδενίζεται το clawback» και προσθέτοντας ότι «μέσα στη χρονιά θα έχουμε 
συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετήματα στη φαρμακευτική πολιτική». Ο πρόεδρος του 
ΣΑΦΕΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε τον προβληματισμό του πως, ενώ όλες οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να επενδύουν σε κλινικές μελέτες και έρευνα, το 
περιβάλλον δεν αφήνει χρόνο και χρήμα. «Το ερώτημα δεν είναι πώς θα φέρουμε κλινικές 
μελέτες στην Ελλάδα, αλλά πώς θα φέρουμε επενδύσεις γενικά στη χώρα μας. Δεν 
χρειάζεται να πείσουμε μια φαρμακευτική να επενδύσει σε κλινικές μελέτες, αυτό το κάνουν 
ούτως ή άλλως. Χρειάζεται να την πείσουμε να επενδύσει τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα και 
όχι σε κάποια άλλη χώρα. Και ας μην ξεχνούμε τα οφέλη και τα άμεσα αποτελέσματα που 
μπορούν να έχουν οι κλινικές μελέτες στην ανάπτυξη της οικονομίας, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την υγεία των ασθενών», επισήμανε ο Ολ. Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΣΦΕΕ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θ. Τρύφων, απαντώντας στο ερώτημα «πώς μπορούν να ενισχυθούν 
οι κλινικές μελέτες;», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απαιτείται η βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου και των διαδικασιών, η προώθηση της κουλτούρας των κλινικών μελετών στους 
επαγγελματίες υγείας και τον διοικητικό μηχανισμό των νοσοκομείων, ενώ θα αποτελέσει 
θετικό δείγμα γραφής ο συμψηφισμός με το clawback».

ΟΙ ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ
Αν και δίνονται και σε αυτούς προληπτικά

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση "The BMJ", 
τα οφέλη των στατινών στους ανθρώπους που δεν πάσχουν από καρδιαγγειακές 
ασθένειες είναι περιορισμένα, αβέβαια και δυνητικά βλαβερά. Τα φάρμακα αυτά, τα 
οποία χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως προληπτικά για τον 
έλεγχο της χοληστερόλης, μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στα άτομα 
που ανήκουν σε ομάδες χαμηλού κινδύνου, σημειώνουν Ιρλανδοί ερευνητές.

FARCOM Α.Ε
Άλλη μία διάκριση στα 
«Manufacturing Excellence 
Awards 2019» 

H εταιρεία 
FARCOM 
απέσπασε μία 
σημαντική 
διάκριση, καθώς 
βραβεύθηκε με 
το Silver Award 
στην κατηγορία 
Επιτυχημένη 
Συνεργασία με 

πελάτες/προμηθευτές, στα Manufacturing 
Excellence Awards 2019. Η διοργάνωση 
ανέδειξε τις βέλτιστες και καινοτόμες 
πρακτικές βιομηχανικών επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο της λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητάς τους, βραβεύοντας 
επιχειρήσεις από τους βασικότερους 
παραγωγικούς κλάδους της χώρας. 
Η παρουσία πλήθους επιχειρηματιών 
και εκπροσώπων βιομηχανιών και 
μεταποιητικών επιχειρήσεων επιβεβαίωσε 
την εξωστρέφεια και καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα της χώρας. Η εταιρεία 
FARCOM, συμπληρώνοντας 49 χρόνια 
παρουσίας στο χώρο της ομορφιάς, 
παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για 
συνεχή εξέλιξη, ενώ απαριθμεί 53 χώρες 
εξαγωγής σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία 
διαθέτοντας πλήρη γκάμα προϊόντων 
περιποίησης μαλλιών, σώματος και 
προσώπου είναι σήμερα στις πρώτες θέσεις 
των ελληνικών εταιρειών παραγωγής και 
εμπορίας καλλυντικών προϊόντων με στόχο 
τη συνεχή μεγιστοποίηση της ικανοποίησης 
πελατών και προμηθευτών.

Στιγμιότυπο από ομιλία του Συνεδρίου
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Νέλλη Καψή
nellykapsi@yahoo.com

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Βάσω Καλυβιώτη
vasikal@hotmail.com

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Αναστασία Σαράφη
asarafi@boussias.com

SALES EXECUTIVE MANAGER: 
Βαρβάρα Τασάκου Τ: 210 66 17 777 (εσ. 385)
b.tassakou@boussias.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: 
Διονυσία Βολίκα Τ: 210 66 17 777 (εσ. 266)
dvolika@boussias.com

ART DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βίκυ Κουμπαρέλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τ: 210 6617777, 
F: 210 6617778, Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 
Γέρακας www.boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Δημήτρης Κορδεράς

SPONSORING & ADVERTISING SALES HEAD:
Νένα Γιαννακίδου

CONFERENCES, AWARDS  
& SUBSCRIPTIONS DPT. SALES HEAD: 
Eιρήνη Φαφούτη

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

Ipsen in Motion Running Team:  
Θα τρέξει για την πρόληψη κατά του 
καρκίνου, στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας
Ο βιοφαρμακευτικός όμιλος Ipsen ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τις 
Γυναίκες στην Ογκολογία - W4O Hellas, με στόχο να ενισχύσει το ρόλο του σωματείου 
στην υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 
οι εργαζόμενοι της Ipsen θα λάβουν μέρος στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας, 
μετατρέποντας τη συμμετοχή τους σε οικονομική υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας W4O Hellas και μεταφέροντας το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι στάση ζωής! Η 
Ipsen in Motion Running Team, που δημιουργήθηκε γι' αυτό το σκοπό, θα λάβει μέρος 
στους αγώνες των 5 χλμ, 10 χλμ και 42 χλμ και κάθε χιλιόμετρο από τη διαδρομή θα 
μετατρέπεται σε χρηματικό αντίτιμο για την υποστήριξη των Γυναικών στην Ογκολογία, 
στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης της IPSEN. 

ΟΦΕΤ: ΑΠΕΣΠΑΣΕ 3 ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, 
ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
Κατά τη διάρκεια του HR Awards & Manufacturing Awards 2019 

Τρία νέα σημαντικά βραβεία, τα οποία προστίθενται 
στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Τσέτη έρχονται να υπογραμμίσουν 
τη δυναμική του σε θέματα πωλήσεων αλλά και 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και οικολογικής 
συνείδησης. Πρόκειται για το Χάλκινο βραβείο 
που έλαβε το πρόγραμμα Ακαδημίας ΟΦΕΤ Easy 
Sales, που παρέλαβε ο Sales Training Coordinator 
του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, 
Δημήτρης Παντελής καθώς και δύο περιβαλλοντικά 

βραβεία: Το Bronze βραβείο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση & την Αειφόρο Ανάπτυξη 
που παρέλαβε η Quality Assurance, Environmental, Health & Safety Manager Μαρία 
Λιόκαλου και το Silver βραβείο, για τις επενδύσεις στο νέο βιοκλιματικό κτίριο της Uni-
pharma ΑΒΕΕ το οποίο παρέλαβε ο Group Finance and Controlling Manager Λευτέρης 
Πέτσας. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης διαπερνά την 
κουλτούρα όλων των εταιρειών του Ομίλου, με τους εργαζόμενους και τη δυναμική Green 
Team να έχουν ενστερνιστεί απόλυτα την «πράσινη» φιλοσοφία του ΟΦΕΤ, τόσο στην 
καθημερινότητά τους, όσο και σε μία σειρά δυναμικών δράσεων. 

Το βραβείο παρέλαβε η Quality 
Assurance, Environmental, Health & 
Safety Manager Μαρία Λιόκαλου

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ 
Σημαντική η πρόωρη αναγνώριση 
των συμπτωμάτων για τις 
ασθενείς σας

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας 
Εμμηνόπαυσης από τη Διεθνή Εταιρεία 
Εμμηνόπαυσης αναδεικνύει την ανάγκη 
της ευαισθητοποίησης και της σωστής 
ενημέρωσης των γυναικών αναφορικά με 
ένα πρόβλημα για το οποίο έχει πολλές 
λύσεις να προτείνει ο φαρμακοποιός. Η 
Εμμηνόπαυση αφορά ένα πολύ μεγάλο 
πληθυσμό γυναικών αφού είναι δεδομένο 
ότι τα συμπτώματά της απασχολούν 
γυναίκες από 40 έως 65 ετών, οι 
οποίες στην Ελλάδα πλησιάζουν τα δύο 
εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ. Τα πρώτα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης κάνουν την εμφάνισή 
τους περίπου 5 έως 10 χρόνια πριν την 
τελευταία περίοδο (προεμμηνόπαυση), 
ενώ η τελευταία φάση της εμμηνόπαυσης 
ολοκληρώνεται σε πολλές περιπτώσεις 
στην ηλικία των 65 (μετεμμηνόπαυση). 
Η εμμηνόπαυση αποτελεί μεν φυσική 
και αναπόφευκτη εξέλιξη στη ζωή των 
γυναικών, ωστόσο αυτό δε σημαίνει 
πως πρέπει να συμβιβάζονται με τα 
ενοχλητικά συμπτώματα τα οποία 
πρέπει να τα αναγνωρίζουν εγκαίρως. 
Η ευαισθητοποίηση και η σωστή 
πληροφόρηση είναι το πιο σημαντικό βήμα 
για την αντιμετώπιση σε αρχικό στάδιο 
των αλλαγών που συμβαίνουν τόσο στο 
σώμα και την εμφάνισή τους, όσο και στην 
ψυχολογία τους. 

https://www.facebook.com/farmakeutikoskosmos/

