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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

        Σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να αισθάνεται περήφανος και ευτυχής 

γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή ενός μνημονιακού νόμου, που ήταν 

μια πραγματική και τεράστια απειλή για την βιωσιμότητα του μικρομεσαίου ελληνικού 

φαρμακείου. 

        Η σημερινή διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου έθεσε ως 

πρωταρχικό στόχο και επεδίωξε με συντονισμένες ενέργειες, στρατηγική και 

σχεδιασμό να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου που επέτρεπε στα e-shop φαρμακεία 

να διαθέτουν τα ΜΗΣΥΦΑ μέσω του διαδικτύου, τα ΜΗΣΥΦΑ που αποτελούν το 

σημαντικότερο κομμάτι της ρευστότητας των φαρμακείων μας.  

        Με τη σημερινή υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ, εκ μέρους των Υπουργών, Υγείας 

κ. Αθανάσιου Πλεύρη και Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ολοκληρώθηκαν οι 

πολύμηνες συζητήσεις σχετικά με τα ΜΗΣΥΦΑ που διακινούνται κατ’ 

αποκλειστικότητα από τα φαρμακεία μας, το οποίο αποτελούσε το πρωτεύον  

θεσμικό αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και διευθετείται 

πλέον οριστικά με τον καλύτερο τρόπο. 

        Τα συναρμόδια Υπουργεία αποδέχθηκαν την επιχειρηματολογία μας αναφορικά 

με την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας, διατηρώντας την δια χειρός 

φαρμακοποιού διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας ως έχει, 

επιτρέποντας την εξ’ αποστάσεως πώληση από τα e-shop φαρμακεία μόνο των 
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ΓΕΔΙΦΑ (ΦΕΚ 2219/Β/2016), τα οποία με τον ισχύοντα νόμο διατίθενται ήδη από το 

2016 από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων.  

        Οι διαρκείς και πολυεπίπεδες προσπάθειες του Προεδρείου, του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της επιστημονικής ομάδας αλλά και όλων μας έπιασαν τόπο! 

Συνάδελφοι, 

        Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους σας, διότι στα 2 χρόνια της πανδημίας 

αποδείξαμε ότι τα 10.000 φαρμακεία που είναι διάσπαρτα σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της Ελλάδος αποτελέσαμε τον στυλοβάτη της ΠΦΥ, συμβάλλοντας σε αυτήν 

αποφασιστικά μέσα από επιτυχή αντιμετώπιση πρωτόγνωρων εργασιακών συνθηκών 

και επαγγελματικών προκλήσεων. 

        Παρείχαμε υπηρεσίες υγείας, αναλάβαμε πολλαπλούς ρόλους και στηρίξαμε το 

σχεδιασμό της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω της καθημερινής 

παρουσίας και εργασίας στο φαρμακείο μας. 

Όλη αυτή η προσπάθεια δημιούργησε τις συνθήκες ώστε η σημερινή κυβέρνηση 

να πειστεί για το δίκαιο του αιτήματος μας. 

Ενωμένοι και αγαπημένοι, με στόχους, όραμα και προοπτική θα οδηγήσουμε το 

ελληνικό φαρμακείο σε μια νέα εποχή! 

Ενόψει των εορτών του Πάσχα σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Χρόνια 

Πολλά!! Υγεία, Ευτυχία και Αισιοδοξία!! 

Με Εκτίμηση, 

 

 


