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Αρμόδια:      Σοφία Ζαχαρή, Ακόλουθος ΟΕΥ  
 

ΠΡΟΣ : - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
KOIN: - Υπουργείο Υγείας 

• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό 
- Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΕΕ 

 

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. ΥΠΕΞ   
- Διπλωματικό Γραφείο κας ΑΝΥΠΕΞ  
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ  
- Γραφείο κ.κ. Α & Β΄ Γενικών Διευθυντών 
- Α8, Β1 και Β5 Διευθύνσεις 

 

 
ΘΕΜΑ: Μεξικό – (Α.) Ενημερωτικό σημείωμα γραφείου ΟΕΥ αντιπροσωπείας 

ΕΕ σε Πόλη του Μεξικού για δημόσιες προμήθειες φαρμάκων.  (Β.) 
Πιθανό ενδιαφέρον για ελληνική φαρμακοβιομηχανία. 

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μεξικό με Α.Π. 
Φ2233.3/40/ΑΣ534/28-6-2019 

 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, και μετά από πληροφόρηση που λάβαμε από 

την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  σχετικά με 
την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα δημόσιων προμηθειών 
φαρμάκων στη χώρα, καθώς και για την πρόσφατη εφαρμογή αλλαγών στην 
προστασία των φαρμακευτικών ευρεσιτεχνιών και την υιοθέτηση των προτύπων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το Μεξικό. Με τις εν λόγω φαρμακευτικές 
μεταρρυθμίσεις, το Μεξικό καθίσταται αγορά προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή 
φαρμακοβιομηχανία και τα κράτη μέλη ΕΕ αποκτούν πλεονεκτική θέση έναντι των 
ΗΠΑ, στο σχετικό ζήτημα. 

Σύμφωνα με την σχετική πληροφόρηση κρίσιμης σημασίας τομείς για την 
μεξικάνικη φαρμακοβιομηχανία, θεωρούνται τόσον οι δημόσιες προμήθειες όσον και 
τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων.  

Σε ότι αφορά  την  αλλαγή του συστήματος δημόσιων προμηθειών 
υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν περιέχουν πρόβλεψη για την 
εξέλιξη συμβάσεων αγοράς φαρμάκων και εξοπλισμού, που έχουν ήδη υπογραφεί και 
ισχύουν μεταξύ της μεξικανικής κυβέρνησης και εγχώριων συνδέσμων και φορέων 
φαρμακοβιομηχανίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τους δημόσιους 
διαγωνισμούς, το Μεξικό θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ανοικτή διεθνή 
προσφορά μόνον εφόσον εξαντληθούν όλες οι άλλες επιλογές, δεδομένου ότι 
προτιμώνται κατ 'αρχάς οι εθνικές προσφορές ή οι διεθνείς προσφορές οι οποίες  
καλύπτονται από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Συνεπώς, είναι άξιο προσοχής 
το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του Μεξικό αποκτά την ευχέρεια τροποποίησης ή 
παράλειψης της προβλεπόμενης διαδικασίας ανοίγματος σε εταίρους συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών, κατόπιν προς τούτο επαρκούς αιτιολογίας.   
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Παράλληλα, σημειώνεται ότι η νέα ενοποιημένη αγορά είναι πιθανό να 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να καταφεύγει σε αγορές φαρμάκων αναπτυσσόμενων 
χωρών, όπου οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι 
επαναλαμβανόμενες. Με το νέο νομοσχέδιο, προστατεύονται κυρίως οι 
φαρμακευτικές πατέντες, των οποίων το ενεργό φαρμακευτικό συστατικό είναι 
χημικής σύνθεσης. 

 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 
 

 Ο Διευθυντής 
 
 
 

Αντώνιος Κατεπόδης  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (EΦEX) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΣΥΠΙΕ) 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΣΕΙΒ) 
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