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Κύριε Λογιάδη, 
 
          Τα φαρμακεία, ως υγειονομικές μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, παρέμειναν 
ανοικτά όλη την διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Η μέχρι σήμερα συνεισφορά τους στην 
ανακούφιση των ασθενών, με την απρόσκοπτη χορήγηση φαρμάκων, φαρμακευτικής φροντίδας 
και συμβουλευτικής , προς όλους τους ασθενείς, και κυρίως στους χρόνια πάσχοντες, συνέβαλε 
αποφασιστικά και έχει σημαντικό μερίδιο, στην ανάσχεση της διασποράς του κοροναιού. 
Αυτό αναγνωρίστηκε και από τον καθηγητή κ. Τσιόδρα, τον επικεφαλή λοιμωξιολόγο, και 
συντονιστή της μέχρι σήμερα εξαιρετικά επιτυχούς προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας, για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 
 
          Τα φαρμακεία όμως πέρα από υγειονομικές μονάδες είναι και επιχειρηματικές μονάδες, οι 
οποίες για να διασφαλίσουν την σωστή και πολύτιμη για την ελληνική κοινωνία, λειτουργία τους, 
πρέπει να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.  Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την 
ανεμπόδιστη λειτουργία τους, την έγκαιρη εξόφληση τους από τον ΕΟΠΥΥ, την μείωση περιττών 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, και την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία θα 
δίνουν την δυνατότητα να επενδύουν, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να αναπτύσσουν τις 
εργασίες τους. Η υγειονομική σημασία των φαρμακείων κάνει ακόμα πιο επιτακτική την οικονομική 
τους στήριξη σε οποιαδήποτε περίοδο. 
 
          Η έναρξη της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη μετακίνηση που επέβαλε 
ορθώς η ελληνική κυβέρνηση, δημιούργησε το εξής φαινόμενο. Περιόρισε έως και μηδένισε την 
κυκλοφορία των πολιτών σε κεντρικά σημεία των πόλεων, και τα φαρμακεία  αυτών των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών περιοχών, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία 
κίνηση λόγο της απαγόρευσης των ταξιδιών,  βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη ελάττωση του 
τζίρου και των εσόδων τους. Η ελάττωση του τζίρου στα φαρμακεία αυτών των περιοχών έχει 
υπολογιστεί να έχει φθάσει στο άκρως απογοητευτικό μείον 60%.  
 
          Τα φαρμακεία έχουν έξοδα, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση. Η άποψη ότι παρέμειναν 
ανοιχτά κατά την διάρκεια της πανδημίας και επομένως δεν χρειάζονται καμία προσοχή εκ μέρους 
της πολιτείας είναι  απολύτως λανθασμένη, Κάθε φαρμακείο που έχει πληγεί από τα μέτρα 
απαγόρευσης, μπορεί να αποδείξει με βάση τα οικονομικά του στοιχεία την τεράστια πτώση τζίρου 
που έχει, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ως εκ τούτου καμία αμφιβολία δεν μπορεί 
να υπάρξει για την ορθότητα των ισχυρισμών μας και η αγωνία μας για το μέλλον αυτών των 
φαρμακείων μας προτρέπει να αιτηθούμε τα εξής: 
 
1. Να ληφθεί μέριμνα για τις επιταγές των φαρμακείων. Οι επιταγές αυτές εκδόθηκαν προ της 

υγειονομικής κρίσεως, και λαμβάνοντας τα οικονομικά μεγέθη που ίσχυαν τότε. Η οικονομική 
κατάσταση έχει πλέον αλλάξει ριζικά, με δυσμενή μεταβολή των οικονομικών μεγεθών. Ως εκ 
τούτου, οι επιταγές σε μεγάλο ποσοστό δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν. Αναλογιστείτε την 
ζημιά που θα προκληθεί σε μια τέτοια περίπτωση και στα φαρμακεία αλλά και στους 
προμηθευτές τους. Ζητάμε την δυνατότητα για τα φαρμακεία, να δοθεί παράταση στην κάλυψη 
των επιταγών τους για 75 ημέρες, όπως έγινε και για όλες τις υπόλοιπες πληγείσες 



 

 

επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως ζητάμε να μην ισχύσει η καταχώρηση στο σύστημα Τειρεσίας, για 
τα φαρμακεία που δεν μπορούν να καλύψουν τις επιταγές τους, και να δοθεί η δυνατότητα 
συνεννόησης των ενδιαφερομένων μερών, (φαρμακείων και κομιστών της επιταγής)  ώστε να 
καλύψουν οι επιταγές προς όφελος και των δυο. 

2. Ζητάμε την χρηματοδότηση των φαρμακείων με μεγάλη πτώση εσόδων, με τραπεζικό δανεισμό 
και χορήγηση κεφαλαίων κίνηση ή με την μορφή επιχορήγησης. Τα φαρμακεία αποτελούν τις 
πλέον αξιόπιστες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά, και δεδομένης της επανόδου από το νέο 
έτος, σε ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, θα μπορέσουν εύκολα να αποπληρώσουν 
οποιαδήποτε δάνεια δοθούν στην τωρινή δύσκολη συγκυρία. Να σημειωθεί ότι τα φαρμακεία 
είναι τα μόνα καταστήματα λιανικής που χορηγούν επί πιστώσει και όχι μετρητοίς. Η δε 
πίστωση προς τον ΕΟΠΥΥ φθάνει τους δύο μήνες για τα φάρμακα και τους πέντε μήνες για τα 
αναλώσιμα. Επομένως η ρευστότητα των φαρμακείων δεν επηρεάστηκε θετικά για τους μήνες 
Μάρτιο και Φεβρουάριο 2020, ακόμα και για τα φαρμακεία που αύξησαν τις πωλήσεις τους. Να 
υπενθυμίσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, που έμειναν ανοιχτά κατά την 
πανδημία, πληρώνονται απολύτως μετρητοίς και επομένως ο όποιος παραλληλισμός γίνεται με 
αυτά τα καταστήματα είναι απολύτως παραπλανητικός. 

3. Χρηματοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των φαρμακοποιών και κυρίως των 
εργαζομένων σε αυτά. Στα φαρμακεία σε όλη την χώρα εργάζονται χιλιάδες υπάλληλοι και 
δεδομένης της πτώσης των εσόδων, υπάρχει ο κίνδυνος απολύσεων και αύξησης της 
ανεργίας.  

4. Τα φαρμακεία μέχρι και σήμερα, εισπράττουν από τον ΕΟΠΥΥ, κάθε μήνα, το αντίτιμο των 
συνταγών που εκτέλεσαν για τους ασφαλισμένους. Η εξόφληση αυτή εμπεριέχει υποχρεωτική 
έκπτωση (rebate) η οποία μέχρι και σήμερα δημιουργούσε προβλήματα ρευστότητας. Η 
υποχρεωτική αυτή έκπτωση, δεδομένων των τωρινών συνθηκών, επιτείνει τα προβλήματα 
ρευστότητας και προτείνουμε να ανασταλεί για τους επόμενους έξι μήνες. 

 
          Παρακαλούμε να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψιν σας τα αιτήματά μας και να ανταποκριθείτε 
άμεσα, για δυο λόγους. Για  να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των φαρμακείων, τα 
οποία προσφέρουν υγειονομικές υπηρεσίες προς την ελληνική κοινωνία και τον ασθενή, για τις 
οποίες αποδείχτηκε  η μεγάλη τους αξία, με τον περιορισμό της διάδοσης του κορονoιού, και την 
εξασφάλιση της φαρμακευτικής φροντίδας των χρόνια και ηλικιωμένων πασχόντων σε συνθήκες 
έκτακτης κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία. 
Και για να εξασφαλιστεί η οικονομική υπεραξία που δημιουργούν για την ελληνική πολιτεία με τον 
περιορισμό του οικονομικού κόστους εξαιτίας του γεγονότος ότι τα φαρμακεία, με τις υπηρεσίες 
που παρέχουν, αποφορτίζουν τα νοσοκομεία από ασθενείς με ήσσονος σημασίας προβλήματα 
υγείας. 

 
                                                                 Με τιμή, 
         Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας  
  Σκουντάκης Αριστοτέλης                                                       Κάββαλος Ιωάννης 
 


