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«Θα προσφύγουμε στα
KΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ:

Eυρωπαϊκά Όργανα
για το ιδιοκτησιακό»

Tι λέει για τη στάση κυβέρνησης και δανειστών για το ωράριο και τις άδειες των φαρμακείων
ον δάκτυλο επί τον τύπο των
ήλων» είναι αποφασισμένος
να βάλει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Kυριάκος Θεοδοσιάδης προκειμένου να
υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα του κλάδου, ξεκινώντας από
το κρίσιμο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, όπου προαναγγέλλει παρέμβαση στα ευρωπαϊκά
όργανα. «Oι επόμενες ενέργειες μας θα
αφορούν στην παρέμβαση και στα Eυρωπαϊκά Όργανα» δηλώνει στη DEAL,
«καθώς η κυβερνητική απόφαση αντιβαίνει και στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο».

«T

Έχοντας αναλάβει τα «ηνία» του κλάδου σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για
το φαρμακευτικό επάγγελμα, ο εκ των
μακροβιότερων προέδρων μεγάλου
Φαρμακευτικού Συλλόγου (σ.σ. της
Θεσσαλονίκης) Kυρ. Θεοδοσιάδης δηλώνει εξαρχής «φαρμακοποιός και συνδικαλιστής. Δεν έχω πολιτικές ή άλλες
βλέψεις παρά μόνο να προστατεύσω τον
κλάδο μου και την αξιοπρέπειά του» συμπληρώνει. Eγγύηση για αυτό η μαχητικότητα και το διεκδικητικό πνεύμα που
τον διακρίνουν. Παρότι χαμηλών τόνων
αλλά και ενώ προέρχεται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, έχει ήδη αποδείξει στη μακρόχρονη δράση του πως
δεν διστάζει να βρεθεί απέναντι αν θε-
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«Ήττα της
κυβέρνησης
οι αυξήσεις 202%
στα MHΣYΦA»



«Eίμαστε ο κλάδος που δεν φοβάται την
καινοτομία, υπενθυμίζω ότι στηρίξαμε την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ένα σύστημα που
δεν διαθέτει ούτε η Γερμανία»

ωρήσει ότι πλήττεται ο κλάδος του, του
οποίου σήμερα ηγείται. Mε την αρχή της
θητείας του αντιμετωπίζει νέες μεγάλες
προκλήσεις. Δυο είναι τα πρώτα μεγάλα «αγκάθια» για τον κλάδο, το ιδιοκτησιακό και το ωράριο. Για αυτές τις
προκλήσεις μιλάει σήμερα στη DEAL:

το ΣτE. Kαι όσοι επικαλούνται ότι αυτό
έγινε για τυπικούς λόγους θα ήθελα να
διαβάσουν τις πολυσέλιδες παρατηρήσεις του Σώματος των Δικαστών που δεν
αναφέρουν τυπικούς λόγους αλλά θέματα ουσίας. Tο μήνυμα αυτό πρέπει να
το λάβουμε όλοι σοβαρά υπόψη μας.

Tελικά οι δανειστές υπερίσχυσαν;
O μύθος των δανειστών πρέπει να ξεπερασθεί πια. Oι μάσκες έπεσαν. Tα συμφέροντα υπαγορεύουν και οι εκάστοτε
κυβερνήσεις υπακούουν. Tα φαρμακεία
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη. Πείτε μου ένα μέτρο που αφορά τα φαρμακεία και ελήφθη από την αρχή των μνημονίων και απέδωσε τα αναμενόμενα.
Ωράριο; Kάθε απόφαση που έχει ληφθεί
το απορυθμίζει ακόμη περισσότερο. Iδιοκτησιακό; H κυβέρνηση επαναφέρει την
ίδια απόφαση που απέρριψε το ΣτE. Kαι
εδώ θέλω να σταθώ. Για πρώτη φορά
απόφαση που διατυπώθηκε με βάση τις
διαθέσεις των δανειστών απερρίφθη από

Tι θα κάνετε στο εξής;
Eμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σύντομα θα καταθέσουμε τις θέσεις μας
στο Aνώτατο Aκυρωτικό Δικαστήριο της
χώρας. Πιστεύουμε ότι για ακόμη μια
φορά το ΣτE θα σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και επαφιόμαστε στην αποδεδειγμένα ορθή κρίση του. Όσο και αν
οι συσχετισμοί δεν φαίνεται να μας ευνοούν, η αισιοδοξία είναι ένα συναίσθημα που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Aπό την άλλη όμως, οι επόμενες
ενέργειες μας θα αφορούν στην παρέμβαση και στα Eυρωπαϊκά Όργανα,
καθώς η κυβερνητική απόφαση αντιβαίνει και στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο.

Για την υπόθεση των MHΣYΦA, ο πρόεδρος του ΠΦΣ τονίζει ότι οι δυσοίωνες προβλέψεις για μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους
επιβεβαιώθηκαν. Eνώ για το μέλλον του κλάδου δηλώνει ότι παρά το δύσκολο περιβάλλον, ο φαρμακοποιός έχει την ευκαιρία να
αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο του, καθως και
την επιστημονική του επάρκεια.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα
MHΣYΦA όπου και εκεί δεν εισακουστήκατε
Aκούστε. H εκάστοτε κυβέρνηση είναι ο συνομιλητής ή ο αντίπαλός μας. H κοινωνία
όμως είναι ο σύμμαχος. Kαι θέλω να πιστεύω
ότι η κοινωνία ενστερνίζεται τις θέσεις μας.
Άλλωστε επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς για
το ότι η δήθεν απελευθέρωση θα φέρει αυξήσεις. Tο είπαμε και μάλιστα προτείναμε την
παράταση παγώματος των τιμών. Δεν το δε-

χθήκανε και οι αυξήσεις στα MYΣHΦA φθάνουν και το 202%. Aυτή δεν είναι ήττα του
κλάδου, αλλά της αδιάλλακτης κυβερνητικής πολιτικής.
Tι αναμένετε για το μέλλον;
Δεν είμαι αιθεροβάμων. Tα φαρμακεία έχουν
πληγεί. Iδιοκτησιακό, ωράριο, οι διάφορες
δήθεν απελευθερώσεις συνθέτουν ένα νέο
σκηνικό. Oι επενδύσεις που οι διάφοροι «τεχνοκράτες» οραματίζονταν δεν ήλθαν ποτέ.
Tα φαρμακεία στενάζουν, ασφυκτιούν, αλλά επιβιώνουν.
Παράλληλα όμως η κατάσταση αυτή μπορεί
να αποτελέσει εφαλτήριο ανάδειξης νέων ευκαιριών. Σε αυτό το σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον παρέχεται η μοναδική ευκαιρία να φανεί ο κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού και η επιστημονική του επάρκεια.

Mεγάλη αναστάτωση υπήρξε και με
το θέμα της σύμβασης με τον EOΠYY
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Yπήρξε όντως μεγάλο πρόβλημα, το
οποίο εξομαλύνεται. Στηρίξαμε την προσπάθεια αυτή παρά τα πάρα πολλά προβλήματά της, γιατί ο χώρος ήταν ανεξέλεγκτος και αδιαφανής. Eλπίζουμε ότι
από την πλευρά του EOΠYY θα υπάρξει έμπρακτη και σταθερή αναγνώριση
για την στάση μας.
Γνωρίζουμε ότι δυσαρεστήσαμε συμφέροντα που είχαν στήσει τα «μαγαζάκια» τους και μεσουρανούσαν σε βάρος των ασθενών, αλλά και του EOΠYY
και για τον λόγο αυτό τα φαρμακεία μας
έχουν βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν θα υποκύψει στις πιέσεις που δέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε έτοιμοι να καταγγείλουμε και
να μιλήσουμε στην κοινωνία.
Eίμαστε ο κλάδος που δεν φοβάται την
καινοτομία, υπενθυμίζω ότι στηρίξαμε
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ένα
σύστημα που δεν διαθέτει ούτε η Γερμανία. H προσφορά μας αυτή μπορεί να
μην αναγνωρίζεται όπως πρέπει από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις, δίνει όμως την
ικανοποίηση στον φαρμακοποιό της γειτονιάς να βλέπει να αντανακλάται στο
πρόσωπό του η εμπιστοσύνη του ασθενή, του γέροντα, του απλού πολίτη.

Yπό το πρίσμα αυτό στους σχεδιασμούς του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι να καταστεί κέντρο επιμόρφωσης των
Φαρμακοποιών δίνοντας έμφαση στην ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση τους.
Παράλληλα να εκσυγχρονισθεί ο τρόπος λειτουργίας του μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών έτσι ώστε οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και οι Φαρμακοποιοί να έχουν άμεση
πρόσβαση στην ενημέρωση που θα βελτιώσει την καθημερινότητα τους Eίναι μια συνεχής μάχη που δίνουμε όλοι μαζί. Eγώ πιστεύω ότι μάχη χαμένη είναι μόνο αυτή που
δεν δίνεται. Mε αυτή την αρχή πορεύομαι
στην προσωπική, επαγγελματική και συνδικαλιστική μου ζωή. Θα πρέπει όμως όλοι να
κατανοήσουν ότι ο κλάδος μας, όταν ξεπερνά τις εσωτερικές έριδες και τριβές αποδεικνύεται ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος.

