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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Φαρµακεία 	ου ανοίγουν και κλείνουν ό	οτε θέλουν, ελλείψεις φαρµάκων, 
εµβολίων ακόµη και γενοσήµων, άνεργοι και ασφαλισµένοι 	ου 	ληρώνουν 
συµµετοχή για τα φάρµακά τους κατά 50% µεγαλύτερη κάθε χρόνο, φαρµακο	οιοί 
	ου αγωνίζονται να εισ	ράξουν τα χρήµατα τους α	ό το....2011  και µια  Πολιτεία 
	ου κωφεύει στις φωνές συνεργασίας ακόµη και σε αυτή την ε	είγουσα κατάσταση 
µε τον ιό του Έµ	ολα . 
Αυτή είναι η δραµατική κατάσταση 	ου ε	ικρατεί στην ∆ηµόσια Υγεία σήµερα.  
Οι φαρµακο	οιοί καθηµερινά 	ροσφέρουν υ	ηρεσίες 	ου δεν κοστολογούνται. 
Αγωνίζονται καθηµερινά να βρουν φάρµακα για τους ασφαλισµένους οι ο	οίοι, στο 
όνοµα της δήθεν µείωσης της φαρµακευτικής δα	άνης 	ου ε	έβαλε η 	ολιτεία, 
	ληρώνουν  συµµετοχή τους στην αγορά φαρµάκων αυξηµένη ακόµη και κατά 
100%,  ε	εσήµαναν οι εκ	ρόσω	οι του  Πανελλήνιου Φαρµακευτικού  Συλλόγου σε 
συνέντευξη τύ	ου 	ου 	ραγµατο	οιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου.   
«Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Γεωργιάδη και του κ. Βορίδη  σήµερα, ότι το κράτος θα 
βοηθήσει τους ασφαλισµένους να "ληρώσουν λιγότερα, έχει συµβεί το ακριβώς αντίθετο, µε  
α"οτέλεσµα  οι συνταξιούχοι των 400 ευρώ να καλούνται να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέ"η, 
για να αγοράσουν τα φάρµακα τους» δήλωσε ο 	ρόεδρος του ΠΦΣ, Κωνσταντίνος  
Λουράντος, 	αρουσιάζοντας µάλιστα και συνταγές µε 	αραδείγµατα ό	ου φαίνεται 
ξεκάθαρα η αλµατώδης αύξηση της  συµµετοχής των ασφαλισµένων στην αγορά 
φαρµάκων. 
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Ο κ. Λουράντος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 	ρος την 	ολιτεία, τονίζοντας  
ότι εδώ και καιρό υ	άρχει µεγάλο 	ρόβληµα ελλείψεων φαρµάκων, 	αιδικών 
εµβολίων, και µάλιστα για φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα µεγάλης ζήτησης, η 
έλλειψη  δεν έχει 	ροηγούµενο.  
«Μεγάλες "οσότητες φαρµάκων λόγω της χαµηλής τιµής τους ταξιδεύει στο εξωτερικό  Το 
φάρµακο ο "ολίτης σε όλο τον κόσµο το χρειάζεται την στιγµή της θερα"είας του και ακόµη  και 
η "αροδική έλλειψη "ου έχει γίνει "λέον καθηµερινό φαινόµενο, δηµιουργεί µεγάλα 
"ροβλήµατα. Πρόκειται για ανθρω"ιστική, υγειονοµική και κοινωνική κρίση», εί	ε 
χαρακτηριστικά. 
Στη συνέντευξη τύ	ου 	αρουσιάστηκαν και στοιχεία για τη φαρµακευτική δα	άνη, 
	ου δείχνουν ότι θα ξε	εράσει τον 	ροβλε	όµενο στόχο στο τέλος του 2014, ό	ως 
φαίνεται και α	ό τα ε	ίσηµα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.  ∆ηλαδή ενώ για το έτος 2013 η 
συνολική φαρµακευτική δα	άνη ανήλθε στα 2532,5 εκατοµµύρια ευρώ, για το 2014 
σύµφωνα µε στοιχεία  του α΄ εξαµήνου, έχει ήδη φθάσει τα 1127,6 εκατοµµύρια ευρώ.  
 
 

Στο στόχαστρο της Πολιτείας οι Φαρµακο�οιοί 
 
 
«Η "ολιτεία έχει στοχο"οιήσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τους φαρµακο"οιούς λες και 
φταίνε αυτοί για όλα τα δεινά της κρίσης» τόνισε ο κ. Λουράντος. Και συµ	λήρωσε 	ως 
«Για ότι κακό συµβαίνει, µε χειρουργική ακρίβεια κάθε χρόνο οι "ολιτικοί,  βρίσκουν και κάτι 
να ε"ιβάλλουν στους φαρµακο"οιούς. Το "ιο "ρόσφατο είναι τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. Κά"οιοι τα 
θέλουν στα σού"ερ µάρκετ για να ... αυξηθεί η τιµή τους και η κατανάλωσή τους ξεχνώντας 
εντέχνως ότι είναι συνταγογραφούµενα φάρµακα και όχι καραµέλες»!. 
Αναφερόµενος σε 	ρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ τόνισε 	ως  η Έκθεση αυτή 
	ροβάλλει σοβαρές ε	ιφυλάξεις σχετικά µε την α	ελευθέρωση στα Φαρµακεία 
τονίζοντας ότι η άρση των ρυθµίσεων στη λειτουργία των Φαρµακείων µ	ορεί να 
	ροκαλέσει 	ερισσότερα 	ροβλήµατα στην εξυ	ηρέτηση των ασθενών σε σχέση µε 
αυτά 	ου ε	ιδιώκει να ε	ιλύσει, ενώ ε	ισηµαίνει  ότι η α	ελευθέρωση της τιµής και 
διάθεσης των φαρµάκων 	ου δεν συνταγογραφούνται υ	οχρεωτικώς (ΜΥΣΥΦΑ) δεν 
έχει α	οδειχθεί ότι µειώνει τις τιµές τους ή βελτιώνει την 	ρόσβαση των ασθενών σε 
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αυτά, 
«Τα φαρµακεία είναι "ολλά στην Ελλάδα αλλά .... "εριέργως καταργούνται οι α"οστάσεις, και 
ό"οιος θέλει µ"ορεί να έχει "ολλά φαρµακεία!  
Η φαρµακευτική δα"άνη µειώνεται δραστικά εις βάρος των υ"ηρεσιών και της ουσίας "ου είναι 
η "ερίθαλψη! Η ύλη του φαρµακείου µειώνεται δραστικά αφού ο καθένας µ"ορεί να ... 
τσιµ"ολογεί ότι του αρέσει εν ονόµατι δήθεν του ανταγωνισµού!», 	ρόσθεσε ο 	ρόεδρος του 
ΠΦΣ.  
Στη συνέντευξη τύ	ου το 	ροεδρείο του Π.Φ.Σ. υ	ενθύµισε 	ως τα φαρµακεία έχουν 
διαθέσει φάρµακα και έχουν 	ιστώσει τα ασφαλιστικά ταµεία µε 70 εκατοµµύρια 
ευρώ α	ό το 2011! Οι φαρµακο	οιοί έχουν 	ληρώσει ΦΠΑ και φόρους εισοδήµατος 
για χρήµατα 	ου ∆ΕΝ έχουν εισ	ράξει.... 
Ο κ. Λουράντος αναφέρθηκε ακόµη και στο ζήτηµα του ωραρίου των φαρµακείων 
	ου σήµερα, µετά τις 	ρόσφατες ρυθµίσεις της 	ολιτείας έχει καταστεί ανεξέλεγκτο ! 
«Το ωράριο των φαρµακείων α"ελευθερώνεται εντελώς για την καλύτερη δήθεν εξυ"ηρέτηση 
των "ολιτών, αλλά οι τρά"εζες και όλοι οι υ"όλοι"οι δηµόσιοι οργανισµοί έχουν αυστηρό 
ωράριο. Και αν κανείς µ"ορεί να ισχυριστεί ότι για τις τρά"εζες αρκούν τα ΑΤΜ α"ό τα ο"οία 
δύναται ο "ολίτης να "άρει χρήµατα, γιατί δεν ε"αρκούν αντίστοιχα τα εφηµερεύοντα 
φαρµακεία για τα φάρµακα ανάγκης των "ολιτών» ; 
Ο 	ρόεδρος του ΠΦΣ, υ	ενθύµισε 	ως σήµερα οι φαρµακο	οιοί ε	ιτελούν σ	ουδαίο 
κοινωνικό ρόλο, αφού συµµετέχουν στην 	ρωτοβάθµια 	ερίθαλψη και 	ροχωρούν 
σε διηµερεύσεις και διανυκτερεύσεις ΧΩΡΙΣ υ	ερωριακές αµοιβές , αντίθετα µε ό,τι 
συµβαίνει  σε άλλες χώρες της Ευρώ	ης. Ε	ίσης 	αρέχουν υ	ηρεσίες 	ρωτοβάθµιας 
φροντίδας, ό	ως την µέτρηση της  αρτηριακής 	ίεσης δωρεάν,  	ραγµατο	οιούν 
εµβολιασµούς ε	ίσης δωρεάν, 	έρα α	ό τον συµβουλευτικό τους ρόλο σε θέµατα 
υγείας και 	ρόληψης  τσε καθηµερινή 24ωρη  βάση χωρίς καµία αµοιβή. 
Την ίδια ώρα υ	ηρεσίες και αγαθά αυξάνονται συνεχώς .Σύµφωνα µε στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ α	ό τον Ιανουάριο του 2010 έως τα τέλη Σε	τεµβρίου του 2014 
	αρουσιάστηκαν οι ακόλουθες  αυξήσεις:  
Πετρέλαιο θέρµανσης 111,4%, Ηλεκτρικό ρεύµα 60,4%, Φυσικό αέριο 60,1%, Αστικές 
συγκοινωνίες 40,2%, Γάλα 14,9%,Τρόφιµα 3,3%. 
Στο διάστηµα αυτό τα φάρµακα µειώθηκαν κατά 60% µε το �αράδοξο φαινόµενο  
η συµµετοχή των ασφαλισµένων να έχει αυξηθεί κατά  100%. 
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Η Ελλάδα έχει σήµερα τα φθηνότερα φάρµακα σε όλη την Ευρώ�η και την 
ακριβότερη φαρµακευτική �ερίθαλψη για τον ασφαλισµένο, �ρόσθεσαν οι 
φαρµακο�οιοί. 
Καταλήγοντας ο 	ρόεδρος του ΠΦΣ υ	ογράµµισε:  
“Tι φαρµακείο θέλουµε τελικά; 
Να εξυ�ηρετεί  τον �ολίτη ή τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα; 
Να υ�ηρετεί  την �ρωτοβάθµια φροντίδα υγείας ή τα ράφια των σού�ερ µάρκετ; 
Να δίνει φθηνά φάρµακα στον κόσµο ή να δηµιουργήσει καρτέλ και στο φάρµακο; 
Ας µας �ει ή �ολιτεία τι θέλει, γιατί ο κόσµος και οι ασφαλισµένοι ξέρουµε τι 
θέλουν: 
To φθηνό Φάρµακο α�ό τα χέρια των ε�ιστηµόνων Φαρµακο�οιών, χωρίς κανένα 
α�οκλεισµό”! 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 


