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Νομοσχέδιο: Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς 

για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των 

παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Φ.Ε. μετά την έκτακτη συνεδρίαση που έγινε στις 23/06/21 επιθυμεί να 

τονίσει την πλήρη αντίθεση του στο Άρθρο 70 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, καθώς: 

 

 

1. Δημιουργεί διακρίσεις κατά της συνεταιριστικής ιδιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο η κατοχή 

συνεταιριστικής μερίδας λειτουργεί περιοριστικά στις επιλογές 5500 φαρμακοποιών, οι οποίοι 

συνιστούν τα μέλη των συνεταιρισμών, και έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του επιχειρείν, 

καθώς η κατοχή συνεταιριστικής μερίδας και η συμμετοχή στη διοίκηση των συνεταιρισμών 

αφαιρεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε θέσεις του φαρμακευτικού συλλόγου. Ταυτόχρονα αυτό 

συνιστά κρίσιμη διάκριση μεταξύ συνεταιρισμών και άλλων μορφών επιχειρηματικής 

δραστηριότητας καθώς η κατοχή μετοχών σε φαρμακαποθήκες ή η συμμετοχή στη διοίκηση 

εταιρειών φαρμακείων προκρίνονται από το νόμο αφού δεν συνοδεύονται από περιορισμούς. 

Η διακριτική μεταχείριση σε συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα όπως η συνεταιριστική 

δεν περιορίζει μόνο τις ελευθερίες των ατόμων αλλά δημιουργεί ανισότητες που θίγουν το 

συνεταιριστικό κίνημα στο σύνολό του. 
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2. Επηρεάζει την τρέχουσα λειτουργία των περισσοτέρων Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών. Πολλά 

μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣΥ.ΦΑ. (με αξίωμα ή όχι), είναι ταυτόχρονα και μέλη με 

αξίωμα των Διοικητικών Συμβουλίων των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων. Όλοι αυτοί οι 

φαρμακοποιοί θα αναγκαστούν να επιλέξουν την παραμονή τους είτε στο ένα είτε στο άλλο 

όργανο. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΥ.ΦΑ. κινδυνεύουν να απογυμνωθούν και η 

επιχειρηματική τους δράση να αποδιοργανωθεί. Πολλοί ΣΥ.ΦΑ. θα εξαναγκαστούν να 

οδηγηθούν σε εκλογές για την πλήρωση των κενών θέσεων. 

 

3. Επηρεάζει την μελλοντική λειτουργία των περισσοτέρων Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών. Στις 

τοπικές κοινωνίες, πέραν των 5-6 μεγάλων αστικών κέντρων, οι άνθρωποι που ασχολούνται με 

συλλογικότητες είτε αυτό αφορά την θεσμική εκπροσώπηση (Φαρμακευτικοί Σύλλογοι) είτε αυτό 

αφορά την επιχειρηματική δράση (Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών) είναι συγκεκριμένοι και 

αριθμητικά λίγοι γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης των 

ψηφοδελτίων στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.   

 

Η Παράγραφος 4 του Άρθρου 12 του Συντάγματος επιβάλλει στο Κράτος να τους προστατεύει 

και να μεριμνά για την ανάπτυξη τους και όχι το αντίθετο.  

 

4. Αλλοιώνει την εκλογική βούληση όπως αυτή εκφράστηκε στην εκλογική αναμέτρηση του κάθε 

Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών. Ψηφίστηκαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Απρόοπτα αλλάζουν οι προϋποθέσεις και «βίαια» θα αλλάξουν και οι 

άνθρωποι.  
 

Μόνον επί δικτατορίας έγινε παρέμβαση και μάλιστα τέτοιου βαθμού στις διοικήσεις των 

συνεταιρισμών. 
  

5. Στερεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε πεντέμισι  χιλιάδες φαρμακοποιούς που δυνητικά θα 

επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν τόσο στους φαρμακευτικούς συλλόγους (συνδικαλιστική 

εκπροσώπηση) όσο και στους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών (οργανώσεις με επιχειρηματική 

δράση).  
 

Το εκλέγεσθαι είναι θεμελιώδες δικαίωμα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Η στέρηση του 

δικαιώματος αυτού απαιτεί πολύ συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους. 
 

6. Δεν ρωτήθηκε και δεν καλέστηκε σε διάλογο το θεσμικό όργανο των Συνεταιρισμών 

Φαρμακοποιών, η Ο.Σ.Φ.Ε. για μια αλλαγή, που θα επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό την λειτουργία 

των ΣΥ.ΦΑ.   

 

Προκύπτουν αβίαστα ορισμένα ερωτήματα: 
 

1. Ποια η αιτιολογική βάση αυτής της αλλαγής; Ποια ήταν η επείγουσα ανάγκη να νομοθετηθεί τη 

δεδομένη χρονική στιγμή ένα τέτοιο «ασυμβίβαστο» και μάλιστα με τόσο στενά χρονικά 

περιθώρια; Ποια έννοια επείγοντος συντρέχει σε θεσμούς και επιχειρήσεις που λειτουργούν επί 

δεκάδες χρόνια χωρίς ποτέ να τεθεί κάτι ανάλογο; 
 

2. Ποιος αιτήθηκε την αλλαγή αυτή που αφορά Φαρμακευτικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς 

Φαρμακοποιών; Καθότι από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δεν υπάρχει απόφαση ούτε του 

Διοικητικού Συμβουλίου ούτε της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, πολύ δε περισσότερο των συλλογικών οργάνων των Συνεταιρισμών 

Φαρμακοποιών.   
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3. Για ποιο λόγο το ασυμβίβαστο αφορά μόνον το 50% του κλάδου του χονδρεμπορίου φαρμάκου 

(δηλ. τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών) και δεν αφορά το υπόλοιπο 50% (δηλ. τους 

φαρμακοποιούς μετόχους των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών) ή τους συμμετέχοντες σε αλυσίδες 

φαρμακείων. 

 

4. Πόσο ευθυγραμμισμένη είναι η διάταξη αυτή: 
 

 με την Παρ.1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 

ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 

παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη»  

 

 με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 12 του Συντάγματος «Oι γεωργικοί και αστικοί 

συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του 

καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι 

υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους». 

 

 

 με την, κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974 (Α 256), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο άρθρο 11, που ορίζει ότι: «1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα ... εις 

την ελευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ... 

προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του. 2. Η 

άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς 

πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν 

δημοκρατική κοινωνία ...».  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Φ.Ε. η μοναδική λύση που μπορεί να υπάρξει είναι η απόσυρση του 

εν λόγω άρθρου. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. 

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Γραμματέας Δ.Σ. 

Μπελώνης Σταύρος Μαρίνος Ελευθέριος 

  

 

 


