
  

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Αποκλεισμός Φαρμακαποθηκών από τον  Εφοδιασμό 

Φαρμακευτικών Προϊόντων στην Ελληνική Αγορά» 

Ο  Εθνικός  Οργανισμός  Φαρμάκων  ως  νομικό  πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου  του  Υπουργείου Υγείας  προστατεύει τη  δημόσια  υγεία 

ελέγχοντας  την  παραγωγή, τις  κλινικές  μελέτες  καθώς  και  την 
κυκλοφορία  στην  ελληνική  αγορά  φαρμακευτικών  προϊόντων 

ανθρώπινης και  κτηνιατρικής  χρήσης. Η  εφαρμογή  της  νομοθεσίας 
που εστιάζει  στη  διακίνηση , διάθεση , και  εμπορία των 

φαρμακευτικών  προϊόντων συγκαταλέγεται  στην  αποστολή του 
Οργανισμού.  

Ο ΕΟΦ ελέγχει την ελληνική αγορά στη διανομή του φαρμάκου από το 
πρώτο στάδιο χορήγησης αδειών για την ίδρυση φαρµακαποθηκών που 
αποτελούν την βάση της συγκεκριµένης αγοράς, καθώς και επόµενα στάδια 
καθ’ όλη την λειτουργία του δικτύου διανοµής µε γνώµονα την προστασία 
της δηµόσιας υγείας. Ειδικότερα, ο Οργανισµός ως αποκλειστικά αρµόδιος 
να εποπτεύει τη συνεργασία και εύρυθµη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασµού φαρµάκων είτε πρόκειται για µοναδικά και αναντικατάστατα 
είτε παλαιότερης γενιάς φαρµακευτικά προϊόντα, είναι σε θέση να λάβει 
µέτρα και να επιβάλει περιορισµούς οποτεδήποτε διαπιστώνεται 
καταστρατήγηση  της  ισότιμης  πρόσβασης όλων  των  πολιτών στα 

απαραίτητα φαρμακευτικά  προϊόντα λόγω  διακοπής του 
απρόσκοπτου εφοδιασμού  ακόμη  και  στα  πλέον απομακρυσμένα 

σημεία της χώρας. 

Η  αιφνίδια  απόφαση μεγάλης  φαρμακευτικής  εταιρίας, όπως 

καταγγέλλει στην από 16/11/2017 επιστολή προς το υπουργείο Υγείας 



ο  Πανελλήνιος  Σύλλογος  Φαρμακαποθηκάριων, να  διακόψει  από 

1/1/2018 την  τροφοδοσία  και  εφοδιασμό  μοναδικών  και 
αναντικατάστατων  φαρμακευτικών  προϊόντων σε  3 0 
φαρμακαποθήκες, αναιρώντας  τον  σχετικό  ρόλο  του  Οργανισμού, 

θέτει σε  εκκίνηση διαδικασίες  διακινδύνευσης  της  δημόσιας  υγείας 
λόγω της αδυναμίας να εκτελεστούν εκ μέρους των φαρμακοποιών 

ιατρικές  συνταγές  απορρέουσα από τον  ανεπαρκή εφοδιασμό  στην 
αγορά. 

Την  ίδια  στιγμή, η  πρακτική της  αιφνίδιας  απόφασης οιασδήποτε 
φαρμακευτικής  εταιρίας  να  διακόπτει ανά  πάσα στιγμή  τον 

εφοδιασμό  φαρμακευτικών  προϊόντων αποκλείοντας επιλεκτικά και 
αδικαιολόγητα  φαρμακαποθήκες, καταστρατηγεί  τον  ελεύθερο 
ανταγωνισμό  στο  υφιστάμενο  δίκτυο  διανομής. Και  τούτο  διότι 
αφενός κατατάσσει de facto τις φαρμακαποθήκες ως επιχειρήσεις σε 
δύο διαφορετικές κατηγορίες με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την 

ομαλή  εκπλήρωση της  υποχρέωσης εφοδιασμού  που υπέχουν οι 
φαρμακαποθήκες έναντι  του  κοινωνικού  συνόλου, και  αφετέρου 

πλήττει νόμιμα  λειτουργούσες  επιχειρήσεις  έναντι  των  υπολοίπων 
μελών  στην  αλυσίδα  εφοδιασμού, όπως τα  φαρμακεία  και  τις 

φαρμακευτικές εταιρίες.  

Επειδή οι  φαρμακαποθήκες υπέχουν υποχρέωση δημόσιας  υγείας 
σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Επειδή η  σύννομη  λειτουργία  των  φαρμακαποθηκών τόσο  κατά  τη 
χορήγηση  των  αδειών  για  την  ίδρυση  τους  και  καθ’ όλη  την 

λειτουργία  τους  όσο  και  η  χονδρική  πώληση φαρμάκων  ελέγχεται 
αποκλειστικά από τον  ΕΟΦ  και  όχι  από οιαδήποτε φαρμακευτική 

εταιρία,  

Επειδή ο ΕΟΦ οφείλει να προάγει τη δημόσια υγεία εξασφαλίζοντας 

την  επάρκεια της  κυκλοφορίας  των  ελεγμένων  και  ποιοτικών 

άριστων φαρμακευτικών προϊόντων, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Με  ποιον τρόπο προτίθεστε να  αντιμετωπίσετε το  φαινόμενο  της 
αιφνίδιας  απόφασης φαρμακευτικών  εταιριών  να  αποκλείουν 

μονομερώς  από την  αλυσίδα  εφοδιασμού  φαρμακαποθήκες 
αναιρώντας τοιουτοτρόπως τον ρόλο του ΕΟΦ;  



- Ποιες  οι  ενέργειες  του  ΕΟΦ  αφενός  για  τη  διασφάλιση  του 

απρόσκοπτου εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική 

αγορά και αφετέρου για την ενίσχυση της θέσης φαρμακαποθηκών 
οι  οποίες δύναται  να  αποκλειστούν αδικαιολόγητα  από τον 

εφοδιασμό  με  μονομερή  απόφαση οιασδήποτε φαρμακευτικής 
εταιρίας;  

- Πώς θα εξασφαλίσετε ότι από την 1/1/2018 και εντεύθεν, η διακοπή 
εφοδιασμού  σε  3 0 φαρμακαποθήκες των  μοναδικών  και 
αναντικατάστατων  φαρμακευτικών  προϊόντων μεγάλης 
φαρμακευτικής  εταιρίας  δεν  θα  θέσει  σε  κίνδυνο  τον  ομαλό 

εφοδιασμό  της  αγοράς  και  στο  πιο απομακρυσμένο σημείο  της 

χώρας με πιθανές δυσμενείς συνέπειες στους ασθενείς;  

- Ποια  η  πρόβλεψη για  την  προστασία των  φαρμακαποθηκών ώστε 
αφενός  να  μην  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  εκπλήρωση των  συμβατικών 
υποχρεώσεών τους  έναντι  μακροχρόνιων  πελατών όπως τα 

φαρμακεία  και  αφετέρου  να  μην  πλήττεται η  εμπορική τους  πίστη 
έναντι  των  μελών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  όπως οι 
φαρμακευτικές εταιρίες;  

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                                  

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


