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Καθ.  Ι. Τούντα 
Πρόεδρο ΕΟΦ 
 
Κοιν.: κα Μ. Σκουρολιάκου, Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 

 

Χαλάνδρι, 12 Ιανουαρίου 2011 

Θέµα: Ελλείψεις φαρµακευτικών προϊόντων στην αγορά   

Αγαπητέ κύριε Τούντα, 

Σε συνέχεια του από 13 ∆εκεµβρίου ∆ελτίου Τύπου που εξέδωσε ο ΕΟΦ για 

την απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 

συγκεκριµένων φαρµακευτικών προϊόντων, ο ΣΦΕΕ θέλει να επισηµάνει τα 

ακόλουθα. 

Όπως έχει αποδειχθεί, η απαγόρευση εξαγωγών από τον ΕΟΦ για 

περιορισµένη χρονική διάρκεια δεν είναι αποτελεσµατικό µέτρο διότι:  

1) Ο περιορισµένος χρόνος απαγόρευσης επιτρέπει να µαζεύονται τα 

φάρµακα αυτά και να παραµένουν αποθηκευµένα µέχρι τη λήξη της 

απαγόρευσης εξαγωγής, οπότε και εξάγονται. Έτσι, ακόµη και κατά 

τη διάρκεια της περιορισµένης χρονικής διάρκειας απαγόρευσης 

εξαγωγής του φαρµάκου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψή του στην 

αγορά.  

2) Οι φαρµακαποθήκες εξαιτίας της απουσίας σοβαρών κυρώσεων, της 

έλλειψης ελέγχου και του µεγάλου κέρδους που συνεπάγονται οι 

παράλληλες εξαγωγές, πιθανόν δεν υπακούουν στα µέτρα 

απαγόρευσης και εξάγουν τα φαρµακευτικά προϊόντα.  

Για να αποκατασταθεί η επάρκεια και να καλυφθούν οι ανάγκες των 

Ελλήνων ασθενών θα πρέπει το µέτρο απαγόρευσης των εξαγωγών να είναι 
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αόριστης διάρκειας, δηλαδή µέχρις ότου αποδεδειγµένα αποκατασταθεί ο 

οµαλός εφοδιασµός της αγοράς µε φαρµακευτικά προϊόντα.  

Παράλληλα, θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι του ΕΟΦ, προκειµένου να 

εφαρµοστούν οι ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις (άρθρο 15 Ν.3580/2007 

και άρθρο 100 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3α/83657/2006), από τις 

οποίες προκύπτει ότι οι χονδρέµποροι δύνανται να εξάγουν φάρµακα µόνο 

αφού έχουν καλυφθεί οι εγχώριες ανάγκες, άλλως επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες από το άρθρο 105 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 

κυρώσεις.  

Με εκτίµηση, 
         
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κατερίνα Καρέλλα  
  Γενικός ∆ιευθυντής        Αντιπρόεδρος  
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