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ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις του ΠΦΣ με
ακατανόητη εμμονή προχώρησε στην έκδοση μιας απαράδεκτης ανεφάρμοστης και
χαοτικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
-Η απόφαση προωθεί τον νόμο της ζούγκλας , δημιουργεί συνθήκες χάους στις εφημερίες
αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τις σχετικές οδηγίες της Ε. Ε. και βάζει σε κίνδυνο
την υγεία τόσο των φαρμακοποιών όσο και των ασθενών.
-Εισάγει εξοντωτικό ανταγωνισμό
Λέμε όχι στις αυταρχικές και χαοτικές πρακτικές και
Καλούμε τους ΦΣ να ακυρώσουν αυτή τη λογική με τις ενέργειες τους
Οι ΦΣ καλούνται να συνεχίσουν την εφαρμογή του ισχύοντος ωραρίου, ενισχύοντας τις
εφημερίες του Σαββάτου , Δευτέρας, Τετάρτης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
κάθε περιοχής, την εποχικότητα (καλοκαίρι – χειμώνας) τις απομακρυσμένες περιοχές κλπ.
Κριτήριό μας η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ενός οργανωμένου συστήματος εφημεριών.
Σε περίπτωση που κάποιοι (ελάχιστοι) φαρμακοποιοί υποκύψουν στον πειρασμό να
αξιοποιήσουν τις νέες απαράδεκτες ρυθμίσεις του υπουργείου δεν μπορούν να κάνουν
επιλογή ωρών λειτουργίας και επιβάλλεται να είναι οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο φαρμακείο
όλες τις ώρες που αυτό είναι ανοικτό.
Σε διαφορετική περίπτωση υποπίπτουν σε Διοικητική και πειθαρχική παράβαση που μπορεί
να αποδειχθεί με ελέγχους από συνεργεία των Συλλόγων και από τα οικεία Αστυνομικά
Τμήματα.
Σημειώνουμε ότι η μη τήρηση του ωραρίου συνεπάγεται αυτόματα ποινή με ένα μήνα
κλείσιμο του φαρμακείου και σε περίπτωση υποτροπής, ποινή έως έξι μήνες.
Ο ΠΦΣ προσφεύγει αμέσως στην Δικαιοσύνη κατά του κύρους της Υπουργικής Απόφασης.
Συγχρόνως προσφεύγει σε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο γιατί η Απόφαση παραβιάζει ωμά την προστασία της υγείας των
φαρμακοποιών, υπαλλήλων και κυρίως των ασθενών.
Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την μετατροπή μας σε ζώα ούτε θα επιτρέψουμε την
επιβολή του νόμου της ζούγκλας.
Καλούμε τους φαρμακοποιούς να μην υποκύψουν και να ακολουθήσουν τις ώρες λειτουργίας
που θα ορίσουν οι Σύλλογοι ανά περιοχή.
Σας ενημερώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει έως ότου το νέο ωράριο υπογραφεί από
τους αντίστοιχους Περιφερειάρχες.
Σε επόμενο έγγραφο θα λάβετε επιπλέον ενημέρωση.
Στο site ΠΦΣ θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση.
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Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2/2

