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1. Το φαρμακευτικό επάγγελμα είναι ανοικτό
Το πλέον ανοικτό σε όλη την Ευρώπη.
Υπόκειται σε κανόνες για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και προάσπισης της Δημόσιας
Υγείας.

2. Πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατοχυρώνουν τον ειδικό ρόλο του φαρμακοποιού, επιβάλλουν κριτήρια
ίδρυσης και δίνουν προβάδισμα στα θέματα Δημόσιας Υγείας έναντι των ακραίων πιέσεων
οικονομικών συμφερόντων.

3. Όσα αναφέρονται στο Μνημόνιο και νομοθετήθηκαν με τον Ν. 3918/11 υλοποιούνται.

• Πάνω από 800 άδειες νέων φαρμακείων έχουν χορηγηθεί ή είναι σε φάση ολοκλήρωσης.
• Νομοθετήθηκαν και υλοποιούνται συστεγάσεις (άνω των 200)
• Υλοποιείται ήδη η παροχή έκπτωσης προς τα ταμεία.
• Η Υπουργική Απόφαση για το ωράριο Δευτέρας, Τετάρτης και Σαββάτου δημοσιοποιήθηκε.
Προβλέπει απαράδεκτα υψηλό αριθμό ανοικτών φαρμακείων, και πολλές ώρες επιπλέον
κοπιαστικής εφημερίας.

4. Σε ό,τι αφορά το κέρδος, τονίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο περαιτέρω
μείωσης. (Σήμερα το ποσοστό κέρδους είναι περίπου 18,5%)
Θυμίζουμε ότι:
- Έχουμε υποστεί μεγάλη μείωση του τζίρου.
- Έχουμε ταλαιπωρηθεί από την παράνομη καθυστέρηση πληρωμών των ταμείων.
- Έχουμε αντιμετωπίσει την παράλογη αύξηση του αριθμού των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
με εξαιρετικά χαμηλό κέρδος.
- Εφαρμόζουμε την έκπτωση προς τα ταμεία (μεσοσταθμικά 4%).
- Έχουμε πληρώσει τη μείωση τιμών των φαρμάκων χωρίς να μας το αναγνωρίσουν.
-Έχουμε υποστεί διπλασιασμό της φορολογικής επιβάρυνσης
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Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε δραστική μείωση εισοδήματος άνω του 35%.
Άρα: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗΣ, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο
είναι δόλιο και κατευθυνόμενο από οικονομικά συμφέροντα.

Ας το καταλάβουν όλοι:
Το Ελληνικό φαρμακείο θα μείνει στα χέρια του έλληνα φαρμακοποιού στην υπηρεσία των
εκατομμυρίων ασφαλισμένων, αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Περίθαλψης.
Δεν είναι για πούλημα στα χέρια στυγνών επιχειρηματιών που βλέπουν την Υγεία ως μέσο
πλουτισμού.

Τέλος ο πρόεδρος του ΠΦΣ δήλωσε ότι περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις και
εφόσον οδηγούν σε εξόντωση το ελληνικό φαρμακείο θα αντιδράσουμε με τον πιο
δυναμικό τρόπο. Είναι αγώνας επιβίωσης
.
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