
 

 

 

Θέμα: «Ενημέρωση για τις κατατεθειμένες ρυθμίσεις προς διαβούλευση που 

αφορούν τα φαρμακεία»  

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

Όπως έχετε ενημερωθεί, κατατέθηκε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα φαρμακεία. 

1. Κατ’ εντολή της απόφασης της ΓΣ του ΠΦΣ (μετά από πρόταση της Διοίκησης), η 

οποία ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία (95-28), ο ΠΦΣ υπέβαλε προς τον Υπουργό 

Υγείας νομοθετική πρόταση για τις συνενώσεις των φαρμακείων. Η εμπεριστατωμένη 

αυτή πρόταση έγινε δεκτή από τον Υπουργό καθώς και την Γενική Γραμματεία της 

Κυβέρνησης και κατατέθηκε αυτούσια για διαβούλευση.  

Επί 3 ½ έτη ειδική επιτροπή που είχε συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΠΦΣ από 

συναδέλφους φαρμακοποιούς, με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο των 

συνενώσεων, μετά από σειρά συναντήσεων, προβληματισμούς, ανταλλαγή απόψεων, 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν της τη σχετική μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό του 

ΠΦΣ μία εκ των κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών στην χώρα μας (Deloitte), κατέληξε 

στην πρόταση που υποβλήθηκε προς ψήφιση στην ΓΣ και είναι σήμερα προς 

διαβούλευση.     

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση που σκοπό έχει την προαιρετική 

συμμετοχή στην προσπάθεια ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του μικρού, μεσαίου, 

αλλά και όλων των φαρμακείων,  μέσω της συνεργασίας δυνάμεων. 

Ένα διαχρονικό αίτημα τεσσάρων δεκαετιών όλων των φαρμακοποιών και μία 

πολυετή προσπάθεια όλων των διοικήσεων του ΠΦΣ υλοποιείται με τη ρύθμιση 

αυτή. 

2. Με την δεύτερη ρύθμιση, η οποία προήλθε μετά από επίμονη απαίτηση του ΠΦΣ, 

μία στρέβλωση του νόμου που αδικούσε τους νέους φαρμακοποιούς, διορθώνεται με  
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την τροποποίηση της σειράς προτίμησης για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως 

φαρμακείου. Έτσι, ένας συνταξιούχος φαρμακοποιός ο οποίος παλιότερα προηγείτο 

λόγω αρχαιότητας της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στη λήψη της άδειας ιδρύσεως 

φαρμακείου, με τη ρύθμιση αυτή, επί της ουσίας  εξαιρείται της δυνατότητας 

διεκδικήσεως της κενής θέσεως φαρμακείου. 

3. Με την τρίτη ρύθμιση που εισάγεται, επιλύονται ζητήματα εφοδιασμού με φάρμακα 

των κλειστών δομών από τα φαρμακεία, καθώς επίσης ορίζεται ότι ο εφοδιασμός των 

πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.  

Ο ΠΦΣ συνεπής στην τακτική ενημέρωση των φαρμακοποιών και των Συλλόγων,  θα 

παρουσιάσει συνολικώς τις ανωτέρω ρυθμίσεις, όταν ψηφισθούν από την ελληνική 

Βουλή. 

Με συνεχή βήματα και προσπάθεια, το όραμα και η προοπτική για τον 

εκσυγχρονισμό του ελληνικού φαρμακείου λαμβάνει σάρκα και οστά. 

 

 

  

                


