
                 
 

 
 

                         
 

 
 
 

Συνάδελφοι 
 
Το Σάββατο 24-10-2015 υπήρξε ΓΣ με θέμα αιχμής σε αυτήν την φορά 
φάση είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζεται να εκδοθεί. 
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι την 14-08-2015 υπήρξε ακύρωση όλου 
του Νομοθετικού πλαισίου που έχει να κάνει με την ίδρυση ενός 
φαρμακείου. 
Το θέμα αποφασίστηκε να ρυθμιστεί με την έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης  (ΚΥΑ). 
Αυτή η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αυτές τις 
μέρες δεδομένου ότι πρέπει να καλυφτεί το Νομικό κενό που έχει 
δημιουργηθεί. 
Μέσα από αυτήν την ΚΥΑ θα ενσωματωθούν οι μνημονιακες 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση όσον αφορά τα 
Φαρμακεία. 
Αυτές οι «υποχρεώσεις» δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή στον 
χώρο του φαρμακείου του νεοφιλευθερου μοντέλου με την δημιουργία 
συνθηκών που να ευνοούν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα 
Όπως καταλαβαίνεται αυτό σημαίνει την «εισβολή» στον χώρο 
επενδυτών οι οποίοι όπως είναι φυσικό θα επιβάλλουν τους δικούς τους 
όρους. 
Ήδη αυτήν την στιγμή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που κάνει ο 
ΠΦΣ με τους αρμοδίους της κυβέρνησης και με Ευρωπαϊκούς 
παράγοντες στον τομέα του φαρμάκου διαφαίνεται η δημιουργία 
εταιρικών σχημάτων μάλλον με την μορφή ΕΠΕ και με την παρουσία του 
φαρμακοποιού στο μειοψηφικό πακέτο. 
Δυστυχώς τελευταία συζητείται ένα ακόμη πιο κακό σενάριο που έχει να 
κάνει με το να δοθεί το δικαίωμα ίδρυσης Φαρμακείου χωρίς να είναι 
απαραίτητο το πτυχίο και η άδεια του φαρμακοποιού. 
Αν αυτό τελικά «περάσει» εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι αυτό στην ουσία 
θα σημάνει το τέλος του επαγγέλματος μας. 
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει σε αυτά τα σχήματα σημαίνει πολύ 
απλά ότι κάποιοι επενδυτές έξω από μας έχουν στόχο την ολοκληρωτική 
άλωση του χώρου μας. 
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Σε αυτές τις συνθήκες η απεργία είναι το μόνο που μπορεί να γίνει από 
την πλευρά μας για να εκδηλώσουμε την αντίθεση μας σε αυτές τις 
πολιτικές και να διεκδικήσουμε ότι καλλίτερο μπορούμε για τον κλάδο 
μας μέσα σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες.. 
Δεν είναι δυνατόν την στιγμή που κυριολεκτικά κρίνεται η ύπαρξη του 
φαρμακείου μας εμείς να έχουμε σαν κύριο μας μέλημα το κυνήγι του 
τζίρου. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΠΦΣ την Δευτέρα και την Τρίτη θα 
είμαστε κλειστά και την Τρίτη θα έχουμε Γενική Συνέλευση για την 
εκτίμηση της κατάστασης και την ενημέρωση για τις τυχόν νέες 
εξελίξεις. 
 
Συνάδελφοι 
 
Το περιβάλλον που τείνει να διαμορφωθεί στο χώρο του φαρμακείου 
δημιουργεί εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα και νέες υποχρεώσεις για 
όλους εμάς. 
Από την στιγμή που θα εκδοθεί η ΚΥΑ θα πρέπει να αναλυθεί από τον 
ΠΦΣ για να δούμε κατά πόσον μπορούμε μέσα από συνεργατικές 
κινήσεις να μειώσουμε τις όποιες δυσάρεστες επιπτώσεις 
Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και σε τοπικό επίπεδο από την 
στιγμή που και για τον τελευταίον από μας θα έχει γίνει πλέον αντιληπτό 
ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τα Φαρμακεία μας 
 
Ο Σύλλογος μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες θεωρεί υποχρέωση 
του να διευκολύνει στον βαθμό που μπορεί τι όποιες ζυμώσεις γίνουν 
προς αυτήν την κατεύθυνση και από την στιγμή βέβαια που αυτό θα 
ζητηθεί από ομάδες μελών του. 
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