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Η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία
είναι ένας μεταποιητικός κλάδος 

με μεγάλη παραγωγική δυναμική 

και έντονη εξωστρεφή
πορεία που μπορεί να λειτουργήσει 

ως ένας πυλώνας ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας. Η δραστηριότητά της
είναι πολύπλευρη και αναπτύσσεται διαρκώς 

μέσα στους κόλπους της ελληνικής
κοινωνίας.

Η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας 
(ΠΕΦ), και οι εταιρείες της, σχεδιάζουν

και υλοποιούν κάθε χρόνο ένα συνεκτικό
πλαίσιο δράσεων προς όλες τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης,
καλύπτοντας πάγιες ανάγκες διαβίωσης,
περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και
ένταξης στο κοινωνικό σύνολο και καταπολεμώντας 

καίρια τη δυσχέρεια και τον διαρκώς 

αυξανόμενο κοινωνικό αποκλεισμό.
Συγκεκριμένα η ΠΕΦ διατηρεί, εδώ και

χρόνια, συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών για την υποστήριξη των Κοινωνικών 

Φαρμακείων της Αρχιεπισκοπής μέσω
της δωρεάν διάθεσης φαρμάκων. Από το
2θΐ7 έχει ξεκινήσει προγράμματα συνεργασίας 

με την ένωση κοινωφελών σωματείων 

«Μαζί για το Παιδί», για τη στήριξη
περισσότερων από 30.000 παιδιών. Στο
πλαίσιο του προγράμματος, η ΠΕΦ στήριξε 

με δωρεές το Ιδρυμα Κοινωνικής Εργασίας 

(IKE) καλύπτοντας μέρος από τις
υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπευτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πυλώνας ανάπτυΕης
και κοινωνικής προσφοράς
παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ενώ
παρέδωσε ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό 

υλικό στο σύνολο των σωματείων 

«Μαζί για το Παιδί».
Παράλληλα η ΠΕΦ στηρίζει εμπράκτως

την φοιτητική κοινότητα χρηματοδοτώντας 
μεταπτυχιακά προγράμματα και Συνέδρια 

αλλά παρέχοντας και υποτροφίες
σε αριστούχους φοιτητές. Η πρόσφατη
συμβολή της ΠΕΦ στον εκπαιδευτικό κλάδο, 

είναι ότι προχώρησε σε μία σημαντική 
συνεργασία με τον παγκόσμιο νεανικό

οργανισμό, AISEC και μέσω του προγράμματος 
Global Volunteer χρηματοδότησε

φοιτητές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν ως εθελοντές σε ένα στόχο
βιώσιμης ανάπτυξης σε μια τρίτη χώρα της
επιλογής τους με απώτερο στόχο την περαιτέρω 

εκπαίδευσή τους και τον εμπλουτισμό 
του βιογραφικού τους.

Παράλληλα και για φέτος η ΠΕΦ και οι

εταιρείες-μέλη της εγκαινίασαν ένα νέο
κύκλο δράσεων προσφοράς και αρωγής.
Συγκεκριμένα, την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
συγκέντρωσαν σε Αττική. Θεσσαλονίκη
και Αλεξανδρούπολη αγαθά πρώτης ανάγκης, 

τα οποία διατέθηκαν στην Ενωση
Σωματείων «Μαζί για το Παιδί» με σκοπό
τη στήριξη των παιδιών και των άπορων
οικογενειών τους. Επίσης, μέσω του προγράμματος 

«Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» η
ΠΕΦ πρόσφερε κατάλληλο εξοπλισμό στο
«Μαζί για το Παιδί» καλύπτοντας μία πολύ
σημαντική ανάγκη, αυτή της διαχείρισης
και διατήρησης τροφίμων υψηλής διατροφικής 

αξίας που προορίζονται για τα παιδιά
των Ιδρυμάτων της Ενωσης.

Η κοινωνική προσφορά όμως της ελληνικής 

φαρμακοβιομηχανίας συνεχίστηκε
μέσα στο 2019 με τη δωρεά τεχνολογικού
εξοπλισμού και τη διοργάνωση εθελοντι¬

κών δράσεων για τα Σωματεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, όπως είναι η «Πρωτοβουλία 

για το Παιδί» στη Βόρεια Ελλάδα
και το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο που
εδρεύει στην Καλλιθέα. Η «Πρωτοβουλία
για το Παιδί» είναι ένα Σωματείο που έχει
ως στόχο την προστασία και φροντίδα παιδιών 

που βρίσκονται σε ανάγκη και.κίνδυ-
νο. Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο είναι
ένα Σωματείο που προσφέρει φροντίδα και
στήριξη στα παιδιά που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα στο ενδοοικογενεια-
κό τους περιβάλλον.

Η ΠΕΦ, οι εταιρείες-μέλη της και οι εργαζόμενοι 

τους θα συνεχίσουν στον δύσκολο
αλλά αποδεδειγμένα χρήσιμο δρόμο της
κοινωνικής προσφοράς και μέσα στο 2019,
προσφέροντας ανακούφιση και στήριξη σε
όλες τις αδύναμες ομάδες του κοινωνικού
συνόλου, ειδικότερα στα νεότερα μέλη της
ελληνικής κοινωνίας.
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