
Τρίτη 29/3/2022 

 

 

 

 

 

                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Υγείας 

Θέμα: Ανάγκη για θεσμική αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων στην ελληνική 

επικράτεια 

Η έλλειψη φαρμάκων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που εμφανίζεται και στη χώρα μας, 

καθιστώντας πλημμελή την παροχή φαρμακευτικής φροντίδας.  Ο ασθενής καθίσταται 

έρμαιο των οικονομικών συμφερόντων των φαρμακευτικών εταιριών και των εκάστοτε 

εμπορικών/γεωπολιτικών/χρηματιστηριακών συγκυριών. 

Οι φαρμακοποιοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση 

του προβλήματος της μη επάρκειας φαρμάκων στην αγορά πρέπει να γίνει προτεραιότητα 

για όλους τους συναρμόδιους φορείς. 

Προτείνονται  τρόποι αντιμετώπισης με απαραίτητη την βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής του συστήματος παραγωγής/εισαγωγής-καταχώρησης αποθέματος-διάθεσης 

των φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ψηφιοποίηση των δεδομένων που διαθέτουν 

οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες χονδρικής και τα καταστήματα  λιανικής πώλησης, 

και περαιτέρω οργάνωση, ως εξής: 

1. Δημιουργία «σήματος έλλειψης». 

2. Ηλεκτρονική καταγραφή της διάθεσης γενοσήμων φαρμάκων σε περίπτωση 

έλλειψης του γνήσιου σκευάσματος. 

3. Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την άμεση επικοινωνία μεταξύ φαρμακείου, 

χονδρεμπόρου και εταιρείας. 

4. Προσδιορισμός της Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας, δηλαδή της διάθεσης 

συνόλου φαρμάκων σε συγκεκριμένη περιοχή και με σαφές χρονικό περιθώριο 

κάλυψης των αναγκών των καταστημάτων της εν λόγω περιοχής. 

5. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου χονδρικής πώλησης φαρμάκων. 

6. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Αποθέματος Φαρμάκων, ώστε να 

παρακολουθούνται  επίσημα οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, η εγχώρια παραγωγή και 

οι ελλείψεις φαρμάκων. 

7. Ενίσχυση του ΕΟΦ με προσλήψεις  μόνιμου προσωπικού και με ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών συλλογής, αποθήκευσης και ανάλυσης των στοιχείων. 
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8. Θεσμοθέτηση Μόνιμης Επιτροπής Ελλείψεων Φαρμάκου, με συμμετοχή 

εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους και ωφελούμενους φορείς (τον 

εμπορικό κόσμο αλλά και τους ασθενείς) 

9. Διασφάλιση της συνεργασίας με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με σκοπό 

την αμοιβαία ελαχιστοποίηση των ελλείψεων σε φάρμακα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το διαχρονικό ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων; 

 Πώς θα  διασφαλίσετε την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα στις συνθήκες 

επισφάλειας που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία;  

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 




