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ΠΛΑΙΙΟ  

 Μζτρο αξιολόγθςθσ τθσ επιτυχίασ του ωραρίου των Φαρμακείων αποτελεί θ ςυν-εκτίμθςθ: 

-  ταυτόχρονα, ςε όρουσ χρόνου, και 

- παράλλθλα ςε όρουσ επάρκειασ-καταλλθλότθτασ, 

δφο παραγόντων: 

- του χϊρου, ιτοι ικανό αρικμό ανοικτϊν Φαρμακείων και ταυτόχρονα όμωσ ομοιομορφία ςτθν πυκνότθτα κάλυψθσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Επικράτειασ, 

και 

- του χρόνου, ιτοι 24ωρθ κάλυψθ ανελλιπϊσ 365 θμζρεσ τον χρόνο με όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ ικανοποίθςθ του παράγοντα χϊρου (του παραπάνω). 

 Η ςυνεκτίμθςθ αυτι κα πρζπει να προςδίδει τθ βζλτιςτθ δυνατι απάντθςθ ςτθν όςο γίνεται, με το υπάρχον δυναμικό αρικμοφ και ςυνάμα 

χαρακτθριςτικϊν Φαρμακείων, πλθρζςτερθ κάλυψθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςε Φαρμακείο: 

- όπου και αν κατοικοφν, και 

- όποια ϊρα ι θμζρα του χρόνου και αν χρειαςτοφν αλθκινά Φαρμακείο. 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

 Διεκνϊσ και ιςτορικά, θ παραπάνω ςυνκικθ καλυπτόταν παραδοςιακϊσ μζςω του κεςμοφ του ςυνδυαςμοφ κανονικοφ ωραρίου / Εφθμεριϊν, οι 

οποίεσ εκπονοφνται βάςει προγραμματιςμοφ και ςχεδίου, δθλαδι αποτελοφν προϊόν ςυνειδθτοφ ανκρϊπινου ςχεδιαςμοφ και ελζγχου και όχι διεργαςία 

αφθμζνθ να λειτουργιςει με τθν ελπίδα θ τφχθ ι θ Φφςθ να προςφζρουν με κάποιον μαγικό τρόπο το επικυμθτό αποτζλεςμα, με τουσ ανκρϊπουσ 

πακθτικοφσ παρατθρθτζσ ςε αυτό. 

 Ο λόγοσ είναι ότι ςε κρίςιμεσ και Δθμοςίου Συμφζροντοσ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ μία ςφγχρονθ Ρολιτεία ζχει επιφορτιςτεί με τθ δζςμευςθ να τισ 

προςφζρει κακολικά, με όςο γίνεται πλθρζςτερθ πρόςβαςθ και κάλυψθ πλθκυςμοφ, και ιςότιμα ςτουσ πάντεσ, όπωσ πχ. θ Αςφάλεια και θ Υγεία, μόνο 

αυτόσ ο κεςμόσ των Εφθμεριϊν μπορεί να διαςφαλίςει ότι αυτι θ δζςμευςθ μπορεί ςτθν πράξθ να ικανοποιθκεί. 

 Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο, ενδεικτικά τα Αςτυνομικά Τμιματα και τα Δθμόςια Νοςοκομεία δεν ακολουκοφν, και δεν υπάρχει θ 

πολυτζλεια πειραματιςμϊν να ακολουκιςουν, κάποιου είδουσ διευρυμζνο ι ελεφκερο ωράριο, αλλά Εφθμερεφουν και Διανυκτερεφουν βάςει 

εκπονθμζνου από τθν Ρολιτεία ςχεδίου. 

 Π,τι ιςχφει ςτο κζμα τθσ κάλυψθσ των κοινωνικϊν αναγκϊν για ςθμεία τζτοιου είδουσ ςαν τα προαναφερκζντα, και φυςικά και για άλλεσ τζτοιου 

είδουσ ειδικζσ παραμζτρουσ δραςτθριοτιτων, ςε ζνα ευνομοφμενο και ςφγχρονο Κράτοσ, ιςχφει ακριβϊσ και για τα Φαρμακεία. 

 Τα Φαρμακεία είναι θ μόνθ δομι ςε ζνα ςφγχρονο Κράτοσ που παρζχει εξϋ οριςμοφ τα απαραίτθτα εχζγγυα αποτελεςματικισ και αςφαλοφσ 

τροφοδοςίασ του πλθκυςμοφ με φάρμακα (λόγω τθσ παρουςίασ ςε αυτά ανεξάρτθτου φαρμακοποιοφ ιδιοκτιτθ-διαχειριςτι με απεριόριςτεσ ευκφνεσ και 

υποκείμενου ςε Δεοντολογία με ποινικζσ ριτρεσ ςτθν άςκθςθ των κακθκίντων του),  

και ςυνάμα πλικοσ και ομοιόμορφθ διαςπορά μονάδων ικανά να ςθκϊςουν το βάροσ τθσ 24ωρθσ και ςε όλα τα ςθμεία τθσ Επικράτειασ κάλυψθσ 

του πλθκυςμοφ και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ αυτοφ ςτθν τροφοδοςία ςε φάρμακα.   
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 Συνεπϊσ για τα Φαρμακεία: 

i)  τόςο θ παρουςία όςο και όμωσ και θ ςτιριξθ του κεςμοφ των Εφθμεριϊν (Διθμερεφςεων-Διανυκτερεφςεων) ενόσ ικανοφ αρικμοφ μονάδων από το 

ςφνολο αυτϊν, 24 ϊρεσ το 24ωρο, 365 θμζρεσ τον χρόνο, και ομοιόμορφα διεςπαρμζνων παντοφ ανά τθν Επικράτεια, 

δεν αποτελεί κάποιου είδουσ αδικαιολόγθτθ πολυτζλεια ι ανεξιγθτθ ιδιοτροπία-ιδιαιτερότθτα, αλλά αντικζτωσ αποτελεί αναγκαιότθτα κρίςιμου 

Δθμοςίου Συμφζροντοσ που προκφπτει από τθ φφςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ και ζτςι τθσ αποςτολισ που ακολουκοφν. 

ii) θ διακεςιμότθτα μονάδων, προσ ικανοποίθςθ του παραπάνω, και θ ζνταξθ ςε αυτό καλείται να αξιοποιιςει, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, το μοναδικό 

πλεονζκτθμα του μεγαλφτερο αρικμό Φαρμακείων ανά κατοίκουσ ςτθν Ευρϊπθ, και μάλιςτα ομοιόμορφα διεςπαρμζνων ςε όλθ τθν Επικράτεια, χάρθ 

ςτισ γεωγραφικζσ ρυκμίςεισ αδειοδοτιςεων, 

με αναπόφευκτο φυςικά τίμθμα, για να υπάρχει το παραπάνω, τθσ φπαρξθσ κατά κανόνα μικρϊν μονάδων με μικρι οικονομικι δυνατότθτα και ζτςι κατϋ 

επζκταςθ πεπεραςμζνεσ και όχι απεριόριςτεσ ικανότθτεσ παρακολοφκθςθσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων ωρϊν λειτουργία ςυνολικά (κανονικό ωράριο 

και Εφθμερίεσ).  

iii) Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο ςυνολικόσ διακζςιμοσ αρικμόσ Φαρμακείων διακζςιμων για Εφθμερίεσ ςε μία περιοχι, φερ'  ειπείν ςε ζναν Διμο ι Νομό, 

τόςο μεγαλφτεροσ είναι κατϋ επζκταςθ και ο αρικμόσ Φαρμακείων που κα μποροφν να επιλζγονται εκ περιτροπισ και κακθμερινά ϊςτε να διθμερεφουν 

και να διανυκτερεφουν και τισ 365 θμζρεσ ενόσ ζτουσ, ϊςτε θ πρόςβαςθ των πολιτϊν να μπορεί να είναι ςυνεχισ, ευχερισ και απρόςκοπτθ. 

 

Εικόνα 1: Η επιτυχία ςτα πάντα δεν είναι μία 

τυχαία διαδικαςία, αλλά βαςίηεται ςε μία 

ςειρά λογικϊν και αλλθλοεξαρτϊμενων-

αλλθλοςυμπλθροφμενων ςταδίων-δράςεων. 
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ΙΣΟΡΙΚΟ  

 Ιςτορικά θ παραπάνω εξίςωςθ (24ωρθ κάλυψθ, 365 θμζρεσ τον χρόνο, παντοφ και με ομοιόμορφθ διαςπορά ςτθν Επικράτεια με αξιοποίθςθ όςο 

δυνατόν περιςςότερο και καλφτερα του υπάρχοντοσ δυναμικοφ Φαρμακείων και των δυνατοτιτων αυτϊν) λυνόταν ικανοποιθτικά: 

- με ςυνδυαςμό κανονικοφ, ενιαίου/κοινοφ ωραρίου θμεριςιασ λειτουργίασ, ςε ςυνδυαςμό (όταν το κανονικό ωράριο ςταματοφςε), και 

- φπαρξθ βάςει ςχεδιαςμοφ  Διθμερευόντων και Διανυκτερευόντων Φαρμακείων που ςτθρίηαν τθ λειτουργία τουσ ςαν Εφθμερεφοντα ςτθν αποκλειςτικι 

παρουςία τουσ πζραν του κανονικοφ ωραρίου, ωσ προςβάςιμεσ μονάδεσ τισ ϊρεσ τθσ Εφθμερίασ τουσ, ϊςτε να ζχει νόθμα και να ςτθρίηεται (να μθν 

υπονομεφεται) αυτι θ δεφτερθ λειτουργίασ τουσ (ωσ Εφθμερεφοντα) για να μπορεί να υπάρχει ϊςτε να προςφζρεται ςτουσ πολίτεσ. 

 Ιςτορικά επίςθσ, και για δεκαετίεσ μζχρι και το 2011, οπότε και ζλαβε χϊρα ο πειραματιςμόσ τθσ εκ κεμελίων ανακεϊρθςθσ του παραπάνω 

υποδείγματοσ ωραριακισ λειτουργίασ των Φαρμακείων, ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ: 

- ο διακζςιμοσ προσ Εφθμερίεσ αρικμόσ Φαρμακείων ιταν ςτακερόσ και άνω του 90-95% των υπαρχουςϊν μονάδων, 

- ο κακθμερινόσ αρικμόσ εφθμερευόντων Φαρμακείων ανά τθν Επικράτεια και ανά περιοχζσ ιταν αναλογικϊσ ςτακερόσ και υπόκειτο ςε ελάχιςτεσ 

διακυμάνςεισ (αυξομειϊςεισ), αμελθταίασ μεταβολισ γφρω από ζναν ςτακερό μζςο όρο. 

 Το 2011 όμωσ ,και εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ τθσ χϊρασ, θ Τρόικα (διεκνείσ δανειςτζσ και Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο - Δ.Ν.Τ.) και θ τότε 

ελλθνικι Κυβζρνθςθ, μαηί με τισ δφο επόμενεσ, με δφο ξεχωριςτοφσ Νόμουσ (Ν. 3918-2011 & Ν. 4254-2014), αποφάςιςαν να πειραματιςτοφν ςε άλλου 

είδουσ ωράρια λειτουργίασ Φαρμακείων: 

 



         28-7-2018 

6 
 

1) Αρχικά το διευρυμζνο ωράριο (Ν. 3918-2011), ςφμφωνα με το οποίο παρεχόταν θ δυνατότθτα ςτα λίγα οικονομικϊσ ιςχυρότερα Φαρμακεία να 

ακολουκοφν ωράριο ευρφτερο του κανονικοφ ωραρίου λειτουργίασ όλων των υπολοίπων Φαρμακείων με ςυγκεκριμζνο και άπιαςτο, από πλευράσ 

πλικουσ ωρϊν λειτουργίασ κι ζτςι από τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία που αποτελεί τα υπόλοιπα Φαρμακεία, τρόπο (χωρίσ δυνατότθτα δθλαδι να 

παρακολουκθκεί αυτι θ ςυγκεκριμζνθ διεφρυνςθ από τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Φαρμακείων), και 

 

2) Στθ ςυνζχεια το ελεφκερο ωράριο (Ν. 4254-2014), ςφμφωνα με το οποίο παρεχόταν θ ελευκερία ςε όλα τα Φαρμακεία να λειτουργοφν ανεξζλεγκτα 

όποιεσ και όςεσ ϊρεσ επικυμοφςαν, μποροφςαν και τουσ ςυνζφερε. 

 

 Επρόκειτο για πειραματιςμοφσ ςε αχαρτογράφθτα φδατα, ςτο όνομα τθσ "απελευκζρωςθσ αγορϊν" ςυλλιβδθν, που αποτελοφςε εκείνθ τθν 

εποχι κυρίαρχο ιδεολογικό και υπαρξιακό/φιλοςοφικό αφιγθμα για τθ λιψθ αποφάςεων ςε όςα αφοροφςαν τθ χϊρα. 

 Κανείσ παρόλϋ αυτά δεν γνϊριηε με ςιγουριά πϊσ ακριβϊσ κα εξελιςςόταν ςτθν πράξθ κάτι τζτοιο, ειδικότερα, δε, ςε ζναν χϊρο με τισ μοναδικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ και τον διττό χαρακτιρα των Φαρμακείων (δομζσ παροχισ  υπθρεςίασ Δθμοςίασ Υγείασ και ταυτόχρονα, και άρρθκτα, ιδιωτικζσ 

επιχειριςεισ). 

 

 

 Διεκνϊσ πουκενά δεν ίςχυε κάποιο ανάλογου τφπου κακεςτϊσ διαφορετικϊν ωραρίων λειτουργίασ για τα Φαρμακεία ςτθν ίδια περιοχι, οπότε 

δεν υπιρχε πουκενά εμπειρία των επιπτϊςεων κα είχαν τζτοιοι ωραριακοί πειραματιςμοί: 
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- ςτθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςυνολικά 24-7-365, 

- ςτθ διατιρθςθ του αρραγοφσ του ίδιου του Φαρμακευτικοφ Ιςτοφ (δίκτυο μονάδων Φαρμακείων μίασ περιοχισ και ακροιςτικϊσ και πανελλαδικά), 

- και ειδικά ςτισ Εφθμερίεσ, που αποτελοφν και τθ ηωτικι παράμετρο ςυνεχοφσ και αδιάλειτπθσ πρόβαςθσ ςτο απαραίτθτο φάρμακο και για τον 

πλθκυςμό. 

 

 Αντικρουόμενεσ εκτιμιςεισ, προβλζψεισ και κεωρίεσ φυςικά υπιρχαν πάμπολλεσ και από πολλζσ πλευρζσ, πλθν όμωσ όλεσ ιταν εκτιμιςεισ και 

κεωρίεσ, προβλζψεισ τθσ φανταςίασ ςε κενό αζροσ και τίποτα παραπάνω. 

 Σιμερα, και μετά από ςχεδόν 7 χρόνια (6 και πλζον χρόνια πλιρουσ πρακτικισ εφαρμογισ)  που με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο θ κατάργθςθ του 

ενιαίου, κακολικοφ και παρακολουκιςιμου από όλα τα Φαρμακεία κανονικοφ ωραρίου λειτουργίασ μίασ περιοχισ που ίςχυε μζχρι τότε για δεκαετίεσ και 

ςυνεχίηει να ιςχφει παντοφ διεκνϊσ, παραμζνει. 

 Μπορεί όμωσ πλζον, εφόςον ζχουν παρζλκει τόςα χρόνια από τθν κατάργθςι του και τθν αντικατάςταςι του με τισ νζεσ, μνθμονιακζσ, 

πειραματικζσ μορφζσ ωραρίων, να γίνει και αποτίμθςθ των ςυνεπειϊν αυτϊν των νζων ωραρίων και εμπειρικι αξιολόγθςθ αυτϊν. 

 

 Η Αττικι αποτελεί τθ μεγαλφτερθ με διαφορά πλθκυςμιακι περιφζρεια τθσ χϊρασ. Σε αυτι κατοικεί το 35-40% του ςυνόλου του ελλθνικοφ 

πλθκυςμοφ (3,5 - 4 εκατομ. πλθκυςμόσ ςυνολικά). 

 Η περιοχι αυτι καλφπτεται φαρμακευτικϊσ από ζναν αρικμό που διαχρονικά κυμαίνεται από 3.000 ωσ 3.200 Φαρμακεία (τα Φαρμακεία μζλθ του 

Φαρμακευτικοφ Συλλόγου Αττικισ, ΦΣΑ-ΝΠΔΔ). 
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 Αυτό είναι  χονδρικά το 30% των Φαρμακείων τθσ χϊρασ, που αποτελεί τον μεγαλφτερο επίςθσ, και με διαφορά, αρικμό Φαρμακείων 

ςυγκεντρωμζνων ςε μία περιοχι, κατϋαναλογία φυςικά με τον πλθκυςμό που καλφπτει. 

 Η περιοχι αυτι, θ Αττικι, περιλαμβάνει τθν Ρρωτεφουςα τθσ χϊρασ (Ακινα) που, μαηί με κάποιεσ γειτονικζσ περιοχζσ και Διμουσ, αποτελεί τθ 

μεγαλφτερθ ενιαία και ανεξάρτθτθ, από πλευράσ Εφθμεριακοφ Σχεδιαςμοφ κάλυψθσ, γεωγραφικι περιφζρεια τθσ Ελλάδασ.     

 Σε αυτι κατοικοφν περίπου 1,2 εκατομφριο άνκρωποι που εξυπθρετοφνται από χονδρικά 1.200 Φαρμακεία (με μικρζσ διακυμάνςεισ ανά ζτθ), όλα 

ςε ενιαίο και ανεξάρτθτο πρόγραμμα εκπόνθςθσ Εφθμεριϊν (όπωσ ιςχφει για όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ). 

 

 

 

Εικόνα 2: Ιςτορικά και διεκνϊσ, θ βζλτιςτθ δυνατι πρόςβαςθ του κοινοφ ςε Φαρμακείο όλο 

το 24ωρο και όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου επιτυγχανόταν με ςυνδυαςμό 

κανονικοφ/ενιαίου/ευχερϊσ παρακολουκιςιμου απϋ όλα τα Φαρμακεία ωραρίου,                            

και Εφθμεριϊν που εκπονοφνταν και προςαρμόηονταν ανά περιοχι και περίςταςθ βάςει 

ςχεδίου. 

Αποτελοφςε και αποτελεί δθλαδι ρυκμιςμζνθ και ςυνειδθτι και όχι τυχαιοποιθμζνθ 

διαδικαςία. 
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ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕ ΑΛΛΑΓΕ (ΚΡΙΗ) 

 Μζχρι και το τζλοσ του 2011, οπότε και ίςχυε ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ για πολλά χρόνια το ενιαίο, κακολικό και ευχερϊσ παρακολουκιςιμο 

από όλα τα Φαρμακεία κανονικό-κακθμερινό ωράριο λειτουργίασ Φαρμακείων (ωράριο Ε.Κ.ΕΠ.), και πζραν αυτοφ όλα τα Φαρμακεία ζκλεινα 

υποχρεωτικϊσ και τθν κάλυψθ του κοινοφ αναλάμβαναν αποκλειςτικά και μόνο τα εφθμερεφοντα Φαρμακεία: 

 

- Το διακζςιμο προσ ανάλθψθ Εφθμεριϊν δυναμικό Φαρμακείων τθσ παραπάνω περιοχισ παρζμενε ςτακερό και αδιατάρακτο με ελάχιςτεσ 

διακυμάνςεισ, κοντά ςτο 90-95% του ςυνόλου των Φαρμακείων (μείον δθλαδι εκείνων των ελαχίςτων που είχαν λάβει νόμιμθ απαλλαγι από τισ 

Εφθμερίεσ), και 

- χάρθ ςε αυτό το μεγάλο πλικοσ και τθ ςτακερότθτα ςε φψοσ διακζςιμων μονάδων δυναμικό Φαρμακείων, υπιρχε θ ευχζρεια να εκπονοφνται και να 

υλοποιοφνται ςτακερά και προγραμματιςμζνα ςχζδια κακθμερινισ, ομοιόμορφα διεςπαρμζνθσ παντοφ, και ικανισ κάλυψθσ ςε αρικμό Φαρμακείων για 

όλθ τθν περιοχι αυτι και για 24 ϊρεσ τθν θμζρα και 365 θμζρεσ τον χρόνο.   

 Από το 2011 όμωσ και μετά, και με τθν επιβολι τθσ κατάργθςθσ του Ε.Κ.ΕΠ. ωραρίου Φαρμακείων και τθν επιβολι διευρυμζνου αρχικά και 

ελεφκερου ςτθ ςυνζχεια ωραρίου λειτουργίασ Φαρμακείων, θ παραπάνω εικόνα άλλαξε με πρωτοφανι τρόπο και ςε δραματικό βακμό προσ το 

χειρότερο.  
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φμφωνα με το Μθτρϊο του Φαρμ. υλλόγου Αττικισ (ΦΑ-ΝΠΔΔ): 

- Μεταξφ 2012 και 2014 (3ετία αμιγϊσ διευρυμζνου ωραρίου λειτουργίασ Φ-κείων) 

ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ από 278 Φαρμακεία (κοντά ςτο 23-25% του ςυνολικοφ 

δυναμικοφ διακζςιμων προσ ανάλθψθ Εφθμερίων Φαρμακείων) εξωκικθκε ςταδιακά ςε 

ζξοδο από τισ Εφθμερίεσ (απαλλαγι).  

- Μεταξφ 2015 και 2017 (3ετία ελεφκερου ωραρίου λειτουργίασ Φ-κείων) ζνασ 

επιπλζον ςυνολικόσ αρικμόσ από 152 Φαρμακεία (κοντά ςτο 12-14% του ςυνόλου και 

κοντά ςτο 17% των εκείνθ τθ ςτιγμι διακζςιμων προσ Εφθμερίεσ Φαρμακείων) εξωκικθκε 

ςταδιακά ςε ζξοδο από τισ Εφθμερίεσ (απαλλαγι). 

- ΤΝΟΛΙΚΑ: μζςα ςτθν 6ετία πλιρουσ εφαρμογισ τθσ κατάργθςθσ του Ε.Κ.ΕΡ. 

ωραρίου λειτουργίασ των Φαρμακείων, ςτθ μεγαλφτερθ αςτικι περιοχι τθσ Ελλάδασ 

(Ακινα), θ επιβολι διευρυμζνου αρχικά και ελεφκερου ςτθ ςυνζχεια 

ωραρίου λειτουργίασ Φαρμακείων, οδιγθςε ςτθ μείωςθ του διακζςιμου προσ 

Εφθμερίεσ δυναμικοφ Φαρμακείων κατά 430 μονάδεσ, που αντιςτοιχεί  κοντά ςτο 

35-36% του ςυνόλου των Φαρμακείων τθσ περιοχισ. 

 

Εικόνα 3: Τόςο το διευρυμζνο όςο και το 

ελεφκερο ωράριο των Φαρμακείων 

προκάλεςαν μεγάλθ ηθμιά ςτισ Εφθμερίεσ και 

ζτςι ςτθν 24ωρθ κάλυψθ του κοινοφ όλον τον 

χρόνο. 

Το διευρυμζνο ωράριο όμωσ προκάλεςε 

ακόμα μεγαλφτερθ ηθμιά ςτισ Εφθμερίεσ ςε 

ςφγκριςθ με το ελεφκερο ωράριο. 
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ΤΝΕΠΕΙΕ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

θμ. 1: Τόςο το διευρυμζνο όςο και το ελεφκερο ωράριο προκάλεςαν τεράςτια ηθμιά ςτισ Εφθμερίεσ των Φαρμακείων, και ζτςι κατϋ επζκταςθ ςτθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ.  

θμ. 2: Συγκρίνοντασ περαιτζρω όμωσ και τα δφο αυτά πλζον πειραματικά ωράρια μεταξφ τουσ, θ ηθμιά που προκάλεςε το διευρυμζνο ωράριο 

αποδείχκθκε πολφ μεγαλφτερθ από εκείνθ που προκάλεςε το ελεφκερο ωράριο.  

θμ. 3: Η παραπάνω αρνθτικι εξζλιξθ, τόςο ςε ταχφτθτα εμφάνιςθσ όςο και ςε εφροσ,  οδιγθςε αναπόφευκτα ςε αντίςτοιχθ δραματικι μείωςθ των 

Φαρμακείων που Διθμερεφουν και Διανυκτερεφουν κακθμερινά ςτθν Ακινα. 

θμ. 4: Ανάλογθ εικόνα με εκείνθ που καταγράφθκε ςτθν Ακινα από τον Φαρμ. Σφλλογο Αττικισ (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) είναι προφανζσ ότι ζλαβε χϊρα από λίγο ωσ 

πολφ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ , εφόςον ο τρόποσ λειτουργίασ και θ φυςιογνωμίασ των Φαρμακείων είναι κατά κανόνα παρόμοια ςε όλθ τθ χϊρα.  

 



         28-7-2018 

12 
 

 

 

Διάγρ. 1:  

 

Η αλλαγι ωραρίου Φαρμακείων από Ενιαίο/Κακολικό/Ευχερϊσ Παρακολουκιςιμο (Ε.Κ.ΕΠ.)  

ςε διευρυμμζνο και ελεφκερο πρκάλεςε δραματικι μείωςθ των Εφθμεριϊν και των 

Διανυκτερεφςεων (ςοβαρι υποβάκμιςθ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο 24ωρο, 365 θμζρεσ τον χρόνο) 
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ΕΝΔΙΑΜΕΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 Η παραπάνω πολφ αρνθτικι εξζλιξθ είχε εν πολλοίσ παραμείνει αφανισ ςτο μζγεκόσ τθσ, είχε όμωσ 

παρόλϋ αυτά κινιςει υποψίεσ και δϊςει δείγματα φπαρξθσ ιδθ από το 2015. 

 Συγκεκριμζνα, θ Περιφέρεια Αττικής  με έγγραφό της (Αρ. Πρωτ.: οικ. 17882) στις 2-10-2015 προσ το 

Υπουργείο Υγείασ και τον Ρανελλινιο Φαρμακευτικό Σφλλογο (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ), ςθμείωνε μεταξφ άλλων: 

- "Παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν καδηθώλ απαιιαγώλ Φαξκαθείωλ από ηηο Δηεκεξεύζεηο θαη ηηο 

Δηαλπθηεξεύζεηο.", και 

- "Σεκεηώλεηαη επίζεο ην γεγνλόο, όηη ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ππάξρνπλ πνιιά αλνηθηά 

Φαξκαθεία, θπξίωο ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο ή θνληά ζε Ννζνθνκεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 

ιεηηνπξγνύλ ειάρηζηα, εηδηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο", κακϊσ και 

- "Η θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ θόζκν πνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηξέρεη ηε 

λύρηα από Δήκν ζε Δήκν λα βξεη ην θάξκαθν πνπ ρξεηάδεηαη.". 

 6 μινεσ ςχεδόν μετά, και ςυγκεκριμζνα στις 15-3-2016, θ Περιφέρεια Αττικής επανζρχεται με νέο 

έγγραφό της (Αρ. Πρωτ.: οικ. 7036), όπου μεταξφ άλλων ςθμειϊνει: 

- "Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαζεκεξηλά γίλεηαη δέθηεο πιήζνπο παξαπόλωλ δηόηη νη πνιίηεο δελ βξίζθνπλ 

δηαλπθηεξεύνληα Φαξκαθεία". 

 Και ςτα δφο ζγγραφα θ Μεγαλφτερθ Ρεριφζρεια τθσ Ελλάδασ απευκφνει αγωνιϊδθ ζκκλθςθ ςτθν 

Κυβζρνθςθ (Υπουργείο Υγείασ) "να επαναξετάςουν το κζμα", όπωσ αναφζρεται ςτα δφο ζγγραφα, δθλαδι 

ςυνολικά το κζμα του ωραρίου λειτουργίασ των Φαρμακείων.  

 

Εικόνα 4: Η Περιφζρεια Αττικισ ιδθ 

από το 2015-16 είχε διαγνϊςει και 

προειδοποιιςει το Υπουργείο Υγείασ 

ότι υφιςτάμενο (διευρυμζνο και 

ελεφκερο) ωράριο ςτα Φαρμακεία 

ζχει προκαλζςει τεράςτια 

ταλαιπωρία ςτο κοινό κατά τισ 

Εφθμερίεσ και τισ Διανυκτερεφςεισ. 
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ΗΜΕΡΙΝΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 Κάτω από τθν πίεςθ γεγονότων και εξελίξεων όπωσ οι παραπάνω, μεταξφ άλλων, εξελίξεισ οι οποίεσ  δικαίωναν και τισ πάγιεσ επιφυλάξεισ των 

ίδιων των φαρμακοποιϊν πάνω ςτο κζμα που όμωσ αποδεικνφονταν τελικά βάςιμεσ ςτο κζμα,  το Υπουργείο Υγείασ τελικϊσ ανζλαβε πρωτοβουλία να 

αλλάξει νομοκετικά τθν κατάςταςθ ςτο ωράριο των Φαρμακείων. 

 Ο ίδιοσ ο υπουργόσ Υγείασ εκείνθ τθν εποχι κοσ. Ξανκόσ  ςε κατϋ ιδίαν ςυναντιςεισ (ςτισ οποίεσ ο ςυγγραφζασ του παρόντοσ ιταν παρϊν) 

ςυμμεριηόταν τθν κατάςταςθ και ότι αυτι πρζπει να διορκωκεί, 

 αλλά κατϋ ιςχυριςμοφσ του φοβόταν ότι οποιαδιποτε αλλαγι κα επιχειροφςε να εφαρμόςει και τυχόν κα ζκιγε τα ςυμφζροντα των λίγων 

μεγάλων Φαρμακείων που είχαν τθν αποκλειςτικι δυνατότθτα για διευρυμζνο ωράριο πολλϊν ωρϊν εβδομαδιαίωσ, και μποροφςαν να το 

χρθςιμοποιιςουν αυτι τθν προνομιακι δυνατότθτα  ςε βάροσ των υπολοίπων ςυναδζλφων τουσ και ζτςι κατϋ επζκταςθ και ςε βάροσ (όπωσ αποδείχκθκε 

τελικά) τθσ εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ ςτο 24ωρο και 365 θμζρεσ τον χρόνο, 

 κα προςζκρουε μάλλον ςτισ αντιρριςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (Δ.Ν.Τ.),  το οποίο με τθ μζχρι ςτάςθ του ζδειχνε ότι επικυμοφςε 

ωράριο λειτουργίασ τζτοιο που να ευνοοφςε τθν επιβολι διαςτρωμάτωςθσ ςτον κλάδο υπζρ των ιςχυρϊν αυτοφ και ςε βάροσ των υπολοίπων και ςυνάμα 

δεν ζδειχνε να το ενδιαφζρει θ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςτο 24ωρο και ςτισ 365 θμζρεσ τον χρόνο (Εφθμερίεσ).   

 Τελικά, ςτισ 8 Φεβρουαρίου 2018 τζκθκε ςε εφαρμογι νζοσ Νόμοσ (Ν. 4517-2018) ο οποίοσ επιχειροφςε να διορκϊςει τισ ςοβαρζσ ςτρεβλϊςεισ 

που είχαν γεννθκεί εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ διευρυμζνου και ελεφκερου ωραρίου, τόςο ςτθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ όςο και ςτθ διατιρθςθ τθσ 

ςτακερότθτασ ςτο δίκτυο των Φαρμακείων τθσ χϊρασ.  
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 Ο υπουργόσ Υγείασ κοσ. Ανδρζασ Ξανκόσ είχε ιδθ προαναγγείλει τισ προκζςεισ του Υπουργείου Υγείασ αρκετζσ θμζρεσ νωρίτερα, όταν ςτισ 12 

Ιανουαρίου 2018 είχε δθμοςίωσ δθλϊςει: 

"Σε έλα πιαίζην πιήξνπο απειεπζέξωζεο, εκείο βάδνπκε θαλόλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ, ηόζν ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ηωλ πνιηηώλ, όζν θαη 

ηελ βηωζηκόηεηα ηωλ κηθξνκεζαίωλ θαξκαθείωλ από ηελ επεθηαηηθή δηάζεζε ηωλ κεγάιωλ θαξκαθείωλ.". 

 

 Δυςτυχϊσ όμωσ ο Νόμοσ αυτόσ δεν ανταποκρινόταν τελικά, ςυνολικά και ολοκλθρωμζνα, οφτε ςτθ προκζςεισ που περιγράφονταν 

ςτισ υπουργικζσ δθλϊςεισ, οφτε ςτθ γενεςιουργό αιτία των ςτρεβλϊςεων ςτο ωράριο των Φαρμακείων, όπωσ αποδείχκθκε άλλωςτε αρκετά 

γριγορα. 

 Ενϊ επιχειροφςε να βάλει μία τάξθ ςτο ωράριο και να προςτατεφςει τθ ςυνεχι 24ωρθ κάλυψθ του κοινοφ από τθ φκοροποιό 

επίδραςθ των πειραματικϊν ωραρίων των προθγοφμενων ετϊν από το 2011 και φςτερα, ρυκμίηοντασ και βελτιϊνοντασ-διορκϊνοντασ μόνο 

δευτερεφουςεσ λεπτομζρειεσ του κζματοσ, άφθςε ανζπαφθ τθν κφρια αιτία των ςτρεβλϊςεων, όπωσ εκείνθ είχε πλζον αποδειχκεί βάςει τθσ 

εμπειρίασ 6 χρόνων, 

 δθλαδι τθν απουςία Ε.Κ.ΕΡ., δθλαδι ενιαίου/κακολικοφ/ευχερϊσ παρακολουκιςιμου (από όλα τα Φαρμακεία) ωραρίου λειτουργίασ 

πζραν του οποίου κα λειτουργοφςαν μόνο τα εφθμερεφοντα Φαρμακεία, και τθν αντικατάςταςι του με διευρυμζνο και ελεφκερο ωράριο. 
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 Αυτι θ ανεπαρκισ, ζςτω και μερικϊσ βελτιωτικι, αντιμετϊπιςθ ζδειξε τθν ανεπάρκειά τθσ, όπωσ ιταν φυςικό, ευκφσ αμζςωσ: Η πίεςθ 

που είχε αςκθκεί από το 2011 και εξωκοφςε τα Φαρμακεία μαηικά ςε απαλλαγι από τισ Εφθμερίεσ παρζμεινε: από τισ αρχζσ του 2018 και 

μζχρι και τα μζςα του ζτουσ (Ιοφνιοσ 2018) άλλα 25 Φαρμακεία ςτθν Ακινα (ζνα επιπλζον 3,2% των υπαρχόντων διακζςιμων) είχαν οδθγθκεί 

ςε ζξοδο από το ςυνολικό δυναμικό των δυνάμενων να εφθμερεφουν. Η ηθμιά δθλαδι ςυνεχιηόταν. 

 Οι Εφθμερίεσ ςυνζχιςαν να αφινονται απροςτάτευτεσ και εκτεκιμζνεσ, να τορπιλίηονται επί τθσ ουςίασ, από τθ φκοροποιό επίδραςθ 

των πειραματικϊν "φιλελεφκερων" μνθμονιακϊν ωραρίων που είχαν επιβλθκεί από το 2011 και φςτερα.  

 Η εξυπθρζτθςθ του ςτενοφ ςυμφζροντοσ κάποιων λίγων μεγάλων Φαρμακείων ςυνζχιςε να αποτελεί προνομιακι κατάςταςθ, ζςτω 

και ελαφρϊσ απομειωμζνθ ςε επιμζρουσ κζματα αλλά όχι ςτον πυρινα τθσ και ςτο ςφνολό τθσ, 

 και το ςυνολικό ςυμφζρον του κοινοφ και του ςυνόλου των Φαρμακείων που το εξυπθρετοφν, οπότε υπάρχει απϊτεροσ λόγοσ να 

ςτθρίηονται, ςυνζχιςε να βρίςκεται ςε δεφτερθ μοίρα.   

 

Εικόνα 5: "Σε έλα πιαίζην πιήξνπο απειεπζέξωζεο, βάδνπκε 

θαλόλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ  θαιύηεξε πξόζβαζε ηωλ πνιηηώλ θαη 

βηωζηκόηεηα ηωλ κηθξνκεζαίωλ θαξκαθείωλ από ηελ επεθηαηηθή 

δηάζεζε ηωλ κεγάιωλ θαξκαθείωλ.". Είχε δθλϊςει ο Υπ. Υγείασ κοσ. 

Ξανκόσ ςτισ 12-1-2018 για το ωράριο των Φαρμακείων. 

Δυςτυχϊσ ο Νόμοσ που ζφερε για αυτό λίγεσ θμζρεσ αργότερα, δεν 

ανταποκρινόταν ςτισ παραπάνω δθλϊςεισ παρά ελάχιςτα. 

Περαιτζρω υποχϊρθςθ ςε αυτό υπάρχει κίνδυνοσ να διαπιςτωκεί 

και με τισ νζεσ αλλαγζσ ςτο ωράριο λειτουργίασ που ςχεδιάηει το 

Υπουργείο Υγείασ, εν μζςω κζρουσ 2018.  
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 Σαν να μθν ζφτανε αυτό, τισ τελευταίεσ θμζρεσ το Υπουργείο Υγείασ ανακοίνωςε τθν πρόκεςθ να προχωριςει και ςε κάποιεσ αλλαγζσ 

ςτον υπάρχοντα Νόμο για το ωράριο των φαρμακείων που είχε κζςει ςε εφαρμογι τον περαςμζνο Φεβρουάριο του 2018. Και, τθν ϊρα που 

γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ, οι αλλαγζσ αυτζσ ζχουν ιδθ ανακοινωκεί ςτθ Βουλι και ζχουν ενταχκεί νομοκετικωϋσ ςε υπό ψιφιςθ 

Νομοςχζδιο. 

 Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν ςτθν επιβολι υποχρεωτικότθτασ ςτθν τιρθςθ του δθλωμζνου διευρυμζνου ωραρίου λειτουργίασ των 

Φαρμακείων, από προαιρετικό που προβλεπόταν με τον προθγοφμενο Νόμο. 

 Αυτό ςτθν ουςία οδθγεί ςτισ δφο παρακάτω εξελίξεισ: 

- αυξάνει τθν ταλαιπωρία και τθ γραφειοκρατία για τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που λόγω ανωτζρασ βίασ κάποιο Φαρμακείο κάποια θμζρα δεν 

δφναται να είναι ανοιχτό τισ επιπλζον ϊρεσ που είχε δθλϊςει παλαιότερα ότι κα είναι, αποκαρρφνοντασ ζτςι πολλά μικρά και μεςαία 

Φαρμακεία να αιςκάνονται τθν αςφάλεια και τθν ευελιξία να μποροφν να λειτουργοφν κάποιεσ ϊρεσ παραπάνω ϊςτε το κοινό να 

εξυπθρετείται ακόμα καλφτερα εκείνεσ τισ ϊρεσ, 

και αφινοντασ ζτςι τα λίγα μεγαλφτερα Φαρμακεία να ζχουν μεγαλφτερο από πριν περικϊριο να αςκιςουν επεκτατικι διάκεςθ εναντίον 

των άλλων ανενόχλθτα (Σ.Σ.: κάτι που είναι ακριβϊσ το αντίκετο από εκείνο που είχε δθλϊςει ότι ο ίδιοσ ο υπουργόσ Υγείασ κοσ. Ξανκόσ 

λίγουσ μινεσ νωρίτερα ότι είναι το λογικό και θ βοφλθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ), και   

- υπάρχει ο φόβοσ (βλ. ςελ. 10-12) ότι μία τζτοια αλλαγι κα προκαλζςει τον κίνδυνο να ξαναμετατρζψει το ωράριο των Φαρμακείων από μία 

κακι μορφι που είχε (μορφι ελεφκερου ωραρίου ομοιάηουςα με εκείνθ του τφπου 2014-2017),  



         28-7-2018 

18 
 

ξανά ςτθν παλαιότερθ και ακόμα χειρότερθ όπωσ ζχει αποδειχκεί μορφι (μορφι διευρυμζνου ωραρίου ομοιάηουςα με εκείνθ του τφπου 

2011-2014,) κάτι που φυςικά αν ςυμβεί κα οδθγιςει ςε επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ και οπιςκοχϊρθςθ ςτο κζμα του ωραρίου των 

Φαρμακείων ςε μορφζσ και εποχζσ διαπιςτωμζνα πλζον και εμπειρικά ωσ άκρωσ επιηιμιεσ και αποτυχθμζνεσ. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΕ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕ 

 

A) Περί "μεταρρυκμίςεων " & "απελευκερϊςεων" γενικά 

 Η "φιλελευκεροποίθςθ" ςτο ωράριο των Φαρμακείων, και γενικότερα θ "φιλελευκεροποίθςθ" ςτθ λειτουργία των Φαρμακείων 

αποτελοφςε και αποτελεί μία ιδεολογικι επιλογι που απαιτοφςε όμωσ να επιβλθκοφν χειροπιαςτζσ αλλαγζσ για να ςυντελεςτεί, οι οποίεσ εν 

πολλοίσ επιβλικθκαν με τθν πυγμι και χωρίσ ουςιαςτικό διάλογο ι μελζτθ ςτθν Ελλάδα, από το 2011 και μετά. 

 Σαν ιδεολογικι επιλογι που ιταν, περιςςότερο βαςιηόταν ςτο τυφλό ςυναίςκθμα, ςτισ αόριςτεσ υποςχζςεισ και ςτθν χωρίσ ζρευνα 

πίςτθ, και λιγότερο ςτον ςτζρεο ορκολογιςμό, ςτθ μελζτθ δεδομζνων και ςτθ γνϊςθ, ςτθ ςφνεςθ και ςτον επαγγελματιςμό. 

 Ήδθ, μετά από κάποια πλζον χρόνια επιβολισ, πολιτικζσ επιλογζσ που είχαν προκφψει από τζτοιου είδουσ αντιλιψεισ αρχίηουν 

ςταδιακά να αποκαλφπτουν το ηθμιογόνο, τθν ανεπάρκεια και τθ χρεωκοπία τουσ ςε πλείςτουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ, πόςο μάλλον ςτον 

χϊρο του φαρμάκου και των Φαρμακείων που οφτωσ ι άλλωσ εκ φφςεωσ δεν αποτελοφν "αγορά" με τθ ςυμβατικι ζννοια του όρου. 

 Τον περαςμζνο Ιοφνιο του 2018, για παράδειγμα, καταργικθκε μία αμιγϊσ "φιλελεφκερθ μεταρρφκμιςθ" που είχε επιβλθκεί με Νόμο 

του 2014 ςτον χϊρο του βιβλίου και προζβλεπε τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των βιβλίων (κακ'  υπόδειξθ τθσ περιβόθτθσ "εργαλειοκικθσ 

ΟΟΣΑ" του 2013) και επανιλκε ςτθ κζςθ τθσ θ Ενιαία και Κρατικϊσ Κακοριςμζνθ Τιμι ςτα αγακά αυτά που ίςχυε πριν. 
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 Οι λόγοι τθσ κατάργθςθσ αυτισ τθσ μνθμονιακισ "απελευκζρωςθσ" και τθσ επαναφοράσ των ρυκμίςεων ιταν, όπωσ διαπιςτϊκθκε και 

γράφτθκε ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του νζου Νόμου, μεταξφ άλλων (Σ.Σ. Αποςπάςματα από τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του αφορόντοσ 

Νομοςχεδίου): 

- "Με βάζε ηελ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηεο κεξηθήο απειεπζέξωζεο ηεο αγνξάο ηνπ βηβιίνπ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα, ε θαηάζηαζε 

ηνπ θιάδνπ ζηε ρώξα καο επηδεηλώζεθε ωο πξνο πνιινύο από ηνπο δείθηεο ηεο.", καθώρ και 

- "Επίζεο, ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο έθζεζεο ΟΟΣΑ ηνπ 2013, ζηελ νπνία βαζίζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηωλ Ν.4254/2014 θαη 4261/2014 (Σ.Σ.: των 

Νόμων δθλαδι  που επζβαλαν τθν "απελευκζρωςθ") ππήξμε πξόρεηξε , αλεπαξθήο, ππεξβνιηθά ζπλνπηηθή (κόιηο 7 ζειίδωλ) ρωξίο δηεζλή 

ηεθκεξίωζε. Γηα ηελ απνηύπωζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηνπ 2014 εθπνλήζεθε αληηζέηωο ελδειερήο κειέηε.". 
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 Κάτι ανάλογο ζχει ιδθ διαπιςτωκεί εμπειρικά και με πλικοσ πλζον δεδομζνων και 

ςε μία αντίςτοιχθ μνθμονιακι "απελευκζρωςθ" των προθγοφμενων ετϊν, αλλά ςτον χϊρο 

των Φαρμακείων. Αφορά εκείνθ τθσ «απελευκζρωςθσ» των Μθ Υποχρεωτικϊσ 

Συνταγογραφοφμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.Συ.Φα.). 

 Η Ρολιτεία ιδθ ζχει διαπιςτϊςει ότι και αυτι θ "μεταρρφκμιςθ" όχι μόνο δεν 

οδιγθςε ςε μείωςθ τιμϊν υπζρ του κοινοφ όπωσ υποςχόταν, αλλά αντικζτωσ, ςφμφωνα 

με δθλϊςεισ του υπουργοφ Υγείασ κου. Ξανκοφ ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ ςτισ 26-7-

2018: 

- "Δελ θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ηηο εηαηξείεο αθνύ δελ ηηο δεζκεύεη, θη έηζη έρεη 

νδεγήζεη ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εθαξκνγή ηεο ζε αύμεζε ηηκώλ θαηά 

πεξίπνπ 20% κεζνζηαζκηθά (Σ.Σ.: ςε βάροσ δθλαδι τθσ τςζπθσ του κόςμου, και ςε πλιρθ 

αντίκεςθ με ό,τι υποςχόταν)", και  

- "Παξόηη ε ηδέα ηνπ Δ.Ν.Τ. ήηαλ όηη ζεωξεηηθά ε απειεπζέξωζε ηωλ ηηκώλ θαη ν 

αληαγωληζκόο ζα έξηρλε ηηο ηηκέο. Απηό δελ επηβεβαηώζεθε δπζηπρώο", κακϊσ και  

- "Φαίλεηαη όηη ηειηθά (Σ.Σ.: θ "απελευκζρωςθ" των Μ.Υ.Συ.Φα.) ήηαλ κία ηδενινγηθή εκκνλή 

από ηελ πιεπξά ηωλ δαλεηζηώλ". 

 

Εικόνα 6: Η μνθμονιακι "απελευκζρωςθ" ςτον 

χϊρο του βιβλίου τελικά απζτυχε ςτθν πράξθ, 

φζρνοντασ τα αντίκετα αποτελζςματα από τα 

υποςχόμενα, και ζτςι καταργικθκε νομοκετικά 

(2018), 

και καταρρίπτοντασ ζτςι τον μφκο του 

"αλάκθτου" και του "μθ-αναςτρζψιμου" των 

μνθμονιακϊν μεταρρυκμίςεων. 

Ανάλογα δείγματα αποτυχιϊν ςτθν πράξθ ζχουν 

ιδθ διαπιςτωκεί και ςε άλλεσ τζτοιεσ 

μεταρρυκμίςεισ, όπωσ πχ. εκείνθ των Μ.Υ.Συ.Φα. 

και του ωραρίου ςτα Φαρμακεία. 
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 Δεν είναι όμωσ μόνο θ ελλθνικι εμπειρία αποτυχίασ εν τζλει ςτθν πράξθ μεγάλου αρικμοφ δομικϊν μνθμονιακϊν μεταρρυκμίςων 

προθγοφμενων ετϊν, που ζρχεται να δικαιϊςει ςυνάμα και τθ δεδθλωμζνθ και πάγια δυςπιςτία απζναντί τουσ των ελλινων επαγγελματιϊν 

και επιςτθμόνων κάκε χϊρου (ςυμπεριλαμβανομζνων για ακόμα περιςςότερουσ λόγουσ και των φαρμακοποιϊν και του χϊρου των 

φαρμάκων).  

 Ρροειδοποιιςεισ για το ότι τζτοιου είδουσ μεταρρυκμίςεισ όχι μόνο δεν κα ωφελοφςαν το ευρφ κοινό και τουσ επαγγελματίεσ-

επιςτιμονεσ που κα τισ υφίςταντο, αλλά αντικζτωσ ι δεν κα το επθρζαηαν ι ακόμα χειρότερα κα το ηθμίωναν, είχαν γίνει και επιςιμωσ και 

ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ ιδθ, και μάλιςτα από Οργανιςμοφσ Διεκνοφσ Εμβζλειασ και Κφρουσ, 

 όπωρ πσ. ο Παγκόσμιορ Οπγανισμόρ Υγείαρ (Π.Ο.Υ.), ο Οπγανισμόρ για την Οικονομικήρ Σςνεπγασία και Ανάπτςξη (Ο.Ο.Σ.Α.) και η 

Επιτποπή Ανταγωνισμού τηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ.  
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Και οι τρεισ παραπάνω Διεκνείσ Οργανιςμοί, κακϊσ και πλικοσ άλλων ειδικϊν και Φορζων τόςο ντόπιων όςο και από το εξωτερικό, ιδθ από το 

2012 με Εκκζςεισ τουσ προειδοποιοφςαν ότι οι "απελευκερϊςεισ" ςτα Φαρμακεία και ςτα φάρμακα δεν ζχει αποδειχκεί οφτε ότι μειϊνουν τισ τιμζσ τουσ, 

οφτε ότι αυξάνει τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν ι τθν προςβαςιμότθτα του κόςμου. Δεν ωφελεί δθλαδι πουκενά. 

 

 Αντικζτωσ είχε παρατθρθκεί ότι ςε πολλζσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ είχαν επιβλθκεί "απελευκερϊςεισ" ςτα φάρμακα και ςτα Φαρμακεία, αυτζσ 

προκάλεςαν: 

- υποβάκμιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε βάροσ του κοινοφ ςτισ υποβακμιςμζνεσ και απομονωμζνεσ αςτικζσ και επαρχιακζσ περιοχζσ και ςτισ ϊρεσ τθσ 

θμζρασ χωρίσ εμπορικό ενδιαφζρον, που όμωσ παρόλϋ αυτά υπάρχει κόςμοσ που ζχει ανάγκθ Φαρμακείο (και αυτό προσ όφελοσ τθσ ακόμα μεγαλφτερθσ 

βελτίωςθσ ςτθν προςβαςιμότθτα ςε λίγεσ προνομιακζσ περιοχζσ και θμεριςιεσ ϊρεσ μεγαλφτερθσ εμπορικισ αξίασ που όμωσ ζτςι κι αλλοιϊσ ποτζ δεν 

αντιμετϊπιηαν τζτοια προβλιματα για να χρειάηονταν παρεμβάςεισ υπζρ τουσ, πόςο μάλλον ςε βάροσ άλλων) 

 (..: ε περιβάλλον με ελεφκερο και διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ, και ζτςι ιςχνζσ και ανεπαρκείσ Εφθμερίεσ,  θ κατανομι των Φαρμακείων ανά ϊρεσ και περιοχζσ είναι 

τυχαιοποιθμζνθ, άρα και χαοτικι και ζτςι ανεπαρκισ με μεγάλεσ περιοχζσ που παρουςιάηουν υπερςυγκζντρωςθ Φαρμακείων και μεγάλεσ περιοχζσ που καταλιγουν ςε υπεραραίωςθ 

αυτϊν, ςε αντίκεςθ με ζνα περιβάλλον με κανονικό ωράριο Φαρμακείων και προςτατευμζνεσ ζτςι Εφθμερίεσ που δίνει τθν ευχζρεια και ζτςι παρουςιάηει κετικι εικόνα ομοιομορφίασ 

ςτθν κατανομι και επάρκειασ κάλυψθσ ςτθν πυκνότθτα), 

- ότι οδθγοφςαν ςε ολιγοπωλιακζσ και μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ και ςυγκεντρωποιιςεισ, που ακφρωναν ςτθν πράξθ τισ προςδοκίεσ των 

απελευκερϊςεων και "ζκλειναν" ακόμα περιςςότερο το επάγγελμα ςτο τζλοσ,  

- ότι οδθγοφςαν ζτςι ςε αποκλειςμό ειςόδου νζων επιςτθμόνων ωσ ανεξάρτθτων και ιςότιμων ανταγωνιςτϊν, μειϊνοντασ τισ επιλογζσ των νζων 

επιςτθμόνων για αξιοπρεπι εργαςία, 

- ότι μείωναν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε βάροσ του κοινοφ, 
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- ότι δεν μείωναν πουκενά τθ δαπάνθ οφτε τισ τιμζσ των αγακϊν, αλλά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ πχ. θ περίπτωςθ των Μ.Υ.Συ.Φα. ςτθν Ελλάδα, 

αφξαναν τισ τιμζσ ςε βάροσ του κοινοφ, κ.ο.κ.    

 

(See: 1. "Impact of Pharmacy Deregulation & Regulation in European Countries", W.H.O., 2012 - 2. "Competition Issues in the Distribution of Pharmaceuticals", O.E.C.D. & E.U. Competition Commitee, 2014) 

 

 Πλεσ οι παραπάνω προειδοποιιςεισ βρίςκονταν ςε γνϊςθ των ελλθνικϊν Κυβερνιςεων τθσ εποχισ που αναλαμβάνονταν αυτοφ του είδουσ οι 

μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ για τα Φαρμακεία, αλλά είχαν αγνοθκεί. 
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Β) Περί μνθμονιακϊν "μεταρρυκμίςεων" ςτο ωράριο λειτουργίασ των Φαρμακείων 

 Λαμβάνοντασ υπϋ όψθ τα παραπάνω, δεν κα μποροφςε να αποτελζςει ζκπλθξθ θ εμπειρικι τελικά διαπίςτωςθ τθσ αποτυχίασ και τθσ ηθμιάσ που 

προκάλεςαν ςτθ ςυνολικι εξυπθρζτθςθ του κοινό (24 ϊρεσ τθν θμζρα - 365 θμζρεσ τον χρόνο) τόςο το μνθμονιακό "ελεφκερο ωράριο" όςο και ακόμα 

περιςςότερο το μνθμονιακό "διευρυμζνο ωράριο" λειτουργίασ των Φαρμακείων, θ κατάργθςθ δθλαδι του πρότερου ενιαίου/κακολικοφ/ευχερϊσ 

παρακολουκιςιμου από όλα τα Φαρμακεία (Ε.Κ.ΕΠ.) ωραρίου λειτουργίασ των Φαρμακείων κάκε περιοχισ.  

 Αυτό κατζρριψε ςτθν πράξθ το πρϊτο και κφριο επιχείρθμα των υπζρμαχων των μνθμονιακισ ζμπνευςθσ ωραρίων λειτουργίασ των Φαρμακείων,  

ότι δθλαδι το να επιτρζψει κανείσ ςε όςα Φαρμακεία μποροφν να λειτουργοφν όςεσ περιςςότερεσ ϊρεσ επιλζγουν τα ίδια αυτό κα πρόςφερε ςυνολικά 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. 

 Τελικά αποδείχκθκε ότι το τίμθμα για να βρίςκει ζνασ πολίτθσ ακόμα ευκολότερα ανοιχτό Φαρμακείο ςε μία εμπορικι περιοχι και ςε μία 

εμπορικι ϊρα (που οφτωσ ι άλλωσ υπιρχε ανζκακεν πλθκϊρα Φαρμακείων προσ εξυπθρζτθςθ) ιταν να βρίςκει κάποιοσ άλλοσ άτυχοσ πολίτθσ πολφ 

δυςκολότερα ανοιχτό Φαρμακείο ςε μία μθ εμπορικι περιοχι και ςε μία μθ εμπορικι ϊρα.  

 

Εικόνα 7: Τελικά αποδείχκθκε ότι το τίμθμα για να βρίςκει 

ζνασ πολίτθσ ακόμα ευκολότερα ανοιχτό Φαρμακείο ςε 

μία εμπορικι περιοχι και ςε μία εμπορικι ϊρα (κάτι άλλωςτε 

περιττό λόγω τθσ ιδθ εγκατεςτθμζνθσ επαρκοφσ κάλυψθσ με Φαρμακεία 

ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ),                                                               

ιταν να βρίςκει πολφ δυςκολότερα  κάποιοσ άλλοσ πολίτθσ 

ανοιχτό Φαρμακείο ςε μία μθ εμπορικι περιοχι και ςε μία 

μθ εμπορικι ϊρα.  
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 Το δεφτερο επιχείρθμα του αντίλογου ότι αυτζσ οι αλλαγζσ, κακότι μνθμονιακζσ, είναι "αλάνκαςτεσ" αλλά και εν τζλει "μθ αναςτρζψιμεσ" 

καταρρίφκθκε ιδθ και πρόςφατα με τθ νομοκετικι πλζον κατάργθςθ μνθμονιακϊν "μεταρρυκμίςεων απελευκζρωςθσ" (βλ. ςελ. 18-20) , ωσ 

αποτυχθμζνων ςτθν πράξθ, και τθν επαναφορά νομοκετικϊν προβλζψεων και περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ προ-μνθμονιακισ εποχισ ωσ 

καταλλθλότερο και ωφελιμότερο ςυνολικά.  

 Ζνα τρίτο επιχείρθμα του αντιλόγου ότι τα μνθμονιακισ ζμπνευςθσ ωράρια λειτουργίασ των Φαρμακείων (διευρυμζνο & ελεφκερο) ζδωςαν 

αναπτυξιακι ανάςα ςτον κλάδο, καταρρίπτεται εν πολλοίσ από το γεγονόσ ότι ιςτορικϊσ μεγάλα Φαρμακεία με πολλι δουλειά υπιρχαν πάντα, και πριν 

τθν κρίςθ δθλαδι, ςτθν Ελλάδα. 

 Ρρόκειται για Φαρμακεία (παλαιότερα ι νεοϊδρυκζντα) που υπερείχαν ανζκακεν ςε τηίρο, επιςκεψιμότθτα, ποιότθτα υπθρεςιϊν και επάρκεια 

αγακϊν ζναντι των υπολοίπων, εξαιτίασ μίασ πλειάδασ λόγων που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με κανενόσ είδουσ "μεταρρυκμίςεισ", λόγων όπωσ πχ. τθσ 

φυςικισ διαφοράσ τθσ εμπορικότθτασ και τθσ φαρμακευτικισ υπεροχισ (πχ. απζναντι από Νοςοκομεία ι κζντρα ςυνταγογράφθςθσ) κάποιων οικιςτικϊν 

ςθμείων ζναντι άλλων, τθσ παλαιότθτασ ενόσ Φαρμακείου κακϊσ και των ικανοτιτων (φαρμακευτικϊν/επιςτθμονικϊν  και διαχειριςτικϊν) και τθσ 

ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ κάποιων φαρμακοποιϊν ζναντι άλλων ςυναδζλφων τουσ. 

 Τζτοιου είδουσ διαςτρωμάτωςθ άλλωςτε είναι φυςιολογικι και αναμενόμενθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και ςε όλα τα επαγγζλματα, και δεν 

παρεμποδιηόταν οφτε ςτρεβλωνόταν από τίποτα, εξ' ου και ιταν υπαρκτι και πριν τθν κρίςθ και δεν είχε ανάγκθ τισ μνθμονιακζσ "μεταρρυκμίςεισ" για να 

υπάρχει και να εκφραςτεί ςτθν πράξθ.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 Η ςτόχευςθ ςτθ διαφοροποίθςθ ομοειδϊν επιτθδευμάτων (ειδικά των Φαρμακείων) μεταξφ τουσ, αλλά ςε ζναν παράγοντα που δεν ζχει καμία 

ςχζςθ με τον πυρινα τθσ αποςτολισ τουσ ϊςτε να μποροφςε να κεωρθκεί κεμιτι (αςφαλισ, με ποιοτικά εχζγγυα και αποτελεςματικι τροφοδοςία του 

πλθκυςμοφ με φάρμακα - εξυπθρζτθςθ κοινοφ 24/7/365 μζςω ενιαίου δικτφου Εφθμεριϊν - και επάρκεια φαρμακευτικϊν αγακϊν ςυνολικά) 

- είναι φυςικό να μθν προςφζρει κανζνα πλεονζκτθμα προςβαςιμότθτασ ςυνολικά ςτο κοινό αλλά μάλλον το αντίκετο (όπωσ αποδείχκθκε ςτο κζμα του 

ωραρίου), 

- για τον ίδιο τον κλάδο είναι αναμενόμενο να αποδυναμϊνει το κφροσ, τθ μοναδικότθτα (μθ-αντιγραψιμότθτα) και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του, 

οδθγϊντασ τον ζτςι ςε ςταδιακι αποδυνάμωςθ τθσ διαπραγματευτικισ του ιςχφοσ και τθσ ίδιασ τθσ αναγκαιότθτασ φπαρξισ του, ζναντι τθσ Ρολιτείασ και 

του κοινοφ, και 

- είναι ςυνολικά μθδενικοφ ακροίςματοσ (αδιάφορθ δθλαδι) κακϊσ μία διαφοροποίθςθ που κα καταλιξει κάποια ςτιγμι να αποτελεί χαρακτθριςτικό 

πολλϊν ομοειδϊν επιτθδευματιϊν (δθλαδι και των άλλων ςυναδζλφων) παφει τελικά να αποτελεί ζτςι πλεονζκτθμα του οποιουδιποτε ζναντι των 

άλλων, κακϊσ και 

- οδθγεί, λόγω του παραπάνω, μονάχα ςε περιττό και αιματθρό εςωτερικό (εντόσ του κλάδου) ανταγωνιςμό (κανιβαλιςμό) με προςωρινοφσ μόνο νικθτζσ 

και θττθμζνουσ, και οπωςδιποτε ςε καταςτάςεισ που ουδεμία υπεραξία κανενόσ είδουσ δεν προςφζρεται οφτε ςτο Κράτοσ οφτε ςτουσ πολίτεσ εξϋ αυτοφ., 

 Δθλαδι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ είναι ςυνολικά και πολφπλευρα αρνθτικι και επιηιμια ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό από οποιοδιποτε τυχόν 

κετικό κα μποροφςε κεωρθτικά να προςφζρει. 
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 Από τα παραπάνω βγαίνουν τα ςυμπεράςματα: 

- τα μνθμονιακισ ζμπνευςθσ ωράρια λειτουργίασ Φαρμακείων (διευρυμζνο και ελεφκερο) προκάλεςαν μεγάλθ ηθμιά ςυνολικά, τόςο ςτθν εξυπθρζτθςθ 

του κοινοφ (μζςω τθσ μεγάλθσ ηθμιάσ που προκάλεςαν ςτισ Εφθμερίεσ των Φαρμακείων) όςο και ςτθ ςτακερότθτα και ςτθν ικανότθτα λειτουργίασ του 

δικτφου των Φαρμακείων τθσ Ελλάδασ, άρα απζτυχαν ςτον ςτόχο τουσ και μάλιςτα χειροτζρευςαν τθν κατάςταςθ ςτο κζμα αυτό ςε ςχζςθ με τθν προ-

μνθμονιακι εποχι, 

- όχι μόνο διζψευςαν ζτςι τισ υποςχζςεισ τουσ και τισ προςδοκίεσ που είχαν ρθτορικϊσ καλλιεργιςει οι υποςτθρικτζσ τουσ, αλλά ακόμα χειρότερα ζφεραν 

τα αντίκετα αποτελζςματα από τα προςδοκόμενα (με το διευρυμζνο να προκαλεί ακόμα μεγαλφτερθ ηθμιά ακόμα και από εκείνθ που προκαλεί το 

ελεφκερο ωράριο), 

- θ κατάςταςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ 24 ϊρεσ το 24ωρο & 365 θμζρεσ τον χρόνο ςυνεχίηει να επιδεινϊνεται όςο αυτά τα δφο μνθμονιακά ωράρια, 

με οποιαδιποτε μορφι ι εκδοχι και αν ιςχφουν, ςυνεχίηουν να ιςχφουν και δεν καταργοφνται, 

- για να μπορζςει να αποκαταςτακεί θ ομαλότθτα και θ επάρκεια ςτθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ, κακϊσ και θ ςτακερότθτα και θ βιωςιμότθτα του δικτφου 

των Φαρμακείων ςε όλθ τθ χϊρα (παράγοντασ κρίςιμοσ και ηωτικόσ για τθν απρόςκοπτθ τροφοδοςία του πλθκυςμοφ με φάρμακα ςε όλθ τθν Επικράτεια), 

είναι επιβεβλθμζνο να καταργθκοφν το διευρυμζνο και το ελεφκερο ωράριο λειτουργίασ του Φαρμακείων και να επανζλκει το Ενιαίο/Κακολικό/Ευχερϊσ 

Ραρακολουκιςιμο από όλα τα Φαρμακεία μίασ περιοχισ κανονικό ωράριο, που κα παρζχει επαρκι εξυπθρζτθςθ ςτο κοινό, αξιοποιϊντασ όλα τα 

Φαρμακεία όλων των περιοχϊν τθσ χϊρασ και ςυνάμα κα προςτατεφει τθν καλι υγεία του ηωτικοφ κεςμοφ των Εφθμεριϊν των Φαρμακείων. 
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