
 

Πάτρα 16.01.2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανεξέλεγκτη πλέον η κατάσταση με τις ευρείας κλίμακας ελλείψεις φαρμάκων 

στην αγορά πανελλαδικώς. Μετά την αναγγελία του νέου Δελτίου Τιμών, οι 

εταιρείες ανεξέλεγκτα και με διάφορες προφάσεις (αλλαγή μηχανογραφικού 

συστήματος – αργίες εορτών κλπ) αποσύρουν φάρμακα, επιβάλουν πλαφόν 

διανομής, κλείνουν υποκαταστήματα, μεταβιβάζουν άδειες ιδιοκτησίας 

φαρμάκων σε άλλες εταιρείες και γενικώς λειτουργούν ως αμιγώς 

κερδοσκοπικές μονάδες, αδιαφορώντας για την επάρκεια της αγοράς. 

Φαίνεται πως ο Υπουργός Υγείας έχει χάσει παντελώς τον έλεγχο και αντί να 

προσπαθήσει να ρυθμίσει την αγορά και να ελέγξει τις εξαγωγές που 

‘στεγνώνουν’ την αγορά από φάρμακα, δίνει συνεντεύξεις αναγγέλλοντας 

μεταφορές φαρμάκων με drone στους ασθενείς!! 

Το χάλι της Ελληνικής Αγοράς φαρμάκου έχει εκπέσει σε τέτοια σημεία, ώστε 

ακόμα και απλά μυοχαλαρωτικά, αναντικατάστατα όμως, με λιανική κάτω από 

2,50€ απουσιάζουν από την αγορά εδώ και καιρό χωρίς η εταιρεία να δίνει την 

παραμικρή εξήγηση για τους πραγματικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά, οι 

ίδιες οι εταιρείες, έχοντας πλέον το δικαίωμα που τους εκχώρησε το Υπ. 

Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνουν ανεξέλεγκτα τις τιμές στα Μη 

Συνταγογραφούμενα Φάρμακα με αποτέλεσμα ασθενείς και φαρμακοποιοί να 

έχουν χάσει αμφότεροι τη δυνατότητα προσέγγισης στο τι αγοράζουν και τι 

πληρώνουν. Κορωνίδα της όλης κατάστασης αποτελεί η κοροϊδία του νυν 

Υπουργού Υγείας, ο οποίος προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 

των μεγάλων πολυεθνικών και ταυτόχρονα τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 

για χορήγηση από τα ιδιωτικά φαρμακεία των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, 

ουσιαστικά εκβιάζει τους φαρμακοποιούς να τα χορηγούν δωρεάν. Ο Υπ. 

Υγείας διαπραγματεύεται με τον Π.Φ.Σ. το κανάλι διανομής των Φ.Υ.Κ. 

λησμονώντας πως αυτό, με νομοθέτημα του προκατόχου του κ. Γεωργιάδη, 

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εταιρειών και όχι του Υπουργείου. Έτσι 

προσπαθεί να επιτύχει να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι στην πλάτη των 

φαρμακοποιών. 

Το σκηνικό στο χώρο του φαρμάκου που με αγαστή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και 

ΝΔ έχουν πλέξει τα τελευταία χρόνια, απομακρύνει τον ασθενή από το κέντρο 

του ενδιαφέροντος της φαρμακευτικής πολιτικής και το μετατοπίζει στην αμιγή 

κερδοσκοπία των εταιρειών. 

Για τον Φ.Σ. Αχαΐας 
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