
 

Ηράκλειο, 3-2-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σοβαρές οι ελλείψεις φαρμάκων στα ελληνικά ράφια  

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία, ένα 

πρόβλημα που κατά καιρούς γίνεται εντονότερο.  

Να υπενθυμιστεί ότι στην Ελλάδα έχουμε από τις φθηνότερες τιμές στα φάρμακα της 

ΕΕ. 

Αρκετές φαρμακαποθήκες χωρίς να εξασφαλίσουν την επάρκεια στην Ελλάδα όπως 

προβλέπει ο νόμος, εξάγουν επειδή οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές στο εξωτερικό και 

υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.  Αποτέλεσμα αυτού οι πολίτες να 

αναγκάζονται να διακόπτουν ή να αλλάζουν την θεραπεία τους, επειδή δεν βρίσκουν 

τα φάρμακά τους στην ελληνική αγορά. 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε δελτίο τύπου αναφέρει ότι στις 25 

Ιανουαρίου επρόκειτο να συζητηθούν ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβούλιου της 

Επικρατείας , αιτήσεις ακυρώσεως των αποφάσεων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης 

εξαγωγών φαρμάκων από μεγάλο αριθμό ιδιωτικών φαρμακαποθηκών που 

πραγματοποιούν εξαγωγές. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως όμως αναβλήθηκε. 

Η μεθόδευση αυτή εκ μέρους των φαρμακαποθηκαρίων , δείχνει την παντελή έλλειψη 

κοινωνικής ευαισθησίας από την πλευρά τους, αφού μέσω των αιτήσεων ακυρώσεως 

εκβιάζουν την Πολιτεία για την άρση των αναγκαίων απαγορεύσεων εξαγωγών. 

Και συνεχίζει το δελτίο τύπου ότι  είναι εκτός κάθε λογικής η πρόσφατη απόφαση του 

ΕΟΦ με την οποία αίρει την απαγόρευση των εξαγωγών φαρμάκων, εξαιτίας 

συγκεκριμένων δικαστικών ενεργειών. 

Δεδομένου ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να στερείται το φάρμακο του, και τα 

επιχειρηματικά συμφέροντα δεν μπορούν να υπερισχύουν της υγείας του πολίτη. 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να παρέμβει και να βρει λύση και να εξασφαλίσει επάρκεια 

φαρμάκων στη αγορά; 
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Ο  ΕΟΦ θα προχωρήσει σε απαγόρευση των εξαγωγών όλων των αποδεδειγμένα 

ελλειπτικών φαρμάκων, που γίνονται με στόχο αποκλειστικά το οικονομικό όφελος 

ορισμένων, κάνοντας χρήση του καταλόγου ελλειπτικών φαρμάκων που έχει 

αποστείλει εδώ και μια εβδομάδα ο ΠΦΣ στη Διοίκηση του Οργανισμού; 

Κάνει ο ΕΟΦ ελέγχους για την επάρκεια φαρμάκων; Σύμφωνα με ποια κριτήρια; 

Γιατί δεν εκτιμάει καλύτερα ο ΕΟΦ την κατάσταση σύμφωνα με τα καταγγέλλοντα;  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




