
 

Χαιρεηιζμός Προέδροσ 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε ηε δηεμαγσγή ηνπ 17οσ Πανελληνίοσ 

Φαρμακεσηικού Σσνεδρίοσ ηης Πανελλήνιας  Ένωζης Φαρμακοποιών, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ 

Αζήλα, ζην Πολεμικό Μοσζείο, από 8 έως 11 Οκηωβρίοσ 2015. 

Τν ζπλέδξην ηεο Π.Ε.Φ. πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δπν  ρξόληα, απνηειεί πιένλ θαζηεξσκέλν ζεζκό  ηεο 

επηζηεκνληθήο καο θνηλόηεηαο θαη ειπίδνπκε όηη κε ηελ δηθή ζαο ελεξγή ζπκκεηνρή ζα ζηεθζεί θαη 

θέηνο κε απόιπηε επηηπρία. Γηα δεύηεξε ζπλερή θνξά,  ζα δηεμαρζεί παξάιιεια κε ηελ 3ε 

Παλειιήληα ζπλάληεζε κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο Φαξκαθεπηηθέο επηζηήκεο, κία εμίζνπ 

επηηπρεκέλε θαη αμηέπαηλε πξνζπάζεηα ησλ λεώηεξσλ ζπλαδέιθσλ καο. 

Η ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ αθνξά ηξείο βαζηθνύο άμνλεο «Φάξκαθν, Καιιπληηθό, Σπκπιήξσκα 

Δηαηξνθήο».  

Η Ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αιιά θαη ε Ειιεληθή βηνκεραλία δξαζηεξηνπνηνύληαη έληνλα ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πεδία , ηα νπνία κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κνριό αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

παηξίδαο καο. 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζέινπκε λα αλαδείμνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ν ξόινο ηεο 

έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη θπξίσο ε δηαζύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ βηνκεραλία.  

Η δεύηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ καο ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Έλσζε 

Φαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηνλ Σύλδεζκν Φαξκαθεπηηθώλ Εηαηξηώλ Ειιάδαο, όπνπ ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο θαη πξνζθνξάο εθ 

κέξνπο ηεο Αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο.  

Τν εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο ρώξαο καο είλαη πνιύ πςεινύ επηπέδνπ θαη πξάγκαηη κε ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε από ηελ πνιηηεία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρώξαο καο.  

Επίζεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξερόκελε θαξκαθεπηηθή 

εθπαίδεπζε από ηα ηξία Φαξκαθεπηηθά Τκήκαηα θαη ζα ζπδεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξόζθαησλ δηεζλώλ αμηνινγήζεσλ ησλ ηξηώλ Τκεκάησλ. Θα πξνζεγγηζζεί επίζεο ην ζέκα ηεο 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ηόζν γηα ην θαξκαθνπνηό ηεο βηνκεραλίαο όζν θαη ην θαξκαθνπνηό ηνπ 

θαξκαθείνπ. 

Τν ζπλέδξην καο απεπζύλεηαη ζην ζύλνιν ησλ Φαξκαθνπνηώλ ηεο ρώξαο θαη ζεσξνύκε όηη ζα 

ζπκβάιεηε όινη ηόζν κε ηε παξνπζία ζαο όζν θαη κε ηελ ππνβνιή εξγαζηώλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζπλεδξίνπ καο. 

Πξόεδξνο Σπλεδξίνπ 

Καζεγεηήο Λέαλδξνο Α. Σθαιηζνύλεο 

Πξόεδξνο Τκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Ε.Κ.Π.Α. 


