ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της
Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ
Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AMGEN Ελλάς Ε.Π.Ε.»
εδρεύουσας εις το Αμαρούσιο Αττικής επί της οδού Γραβιάς αρ. 4, νομίμως
εκπροσωπούμενης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό.
2. Ε.Ο.Φ. (Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας

Προϊόντων,

Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας).
3. Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
4. «Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)», εδρεύοντα εις το
Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 280 και Αγρινίου αρ. 3, νομίμως
εκπροσωπούμενου.
5. «Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)», εδρεύουσα εις
τον Άγιο Δημήτριο Αττικής επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 5, νομίμως
εκπροσωπούμενης.
6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντα
εις την Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου αρ. 34, νομίμως εκπροσωπούμενου.

------------------------------------------------------------Ως γνωρίζετε δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 691/09.3.2016 επιστολής
μας με θέμα «Ελλείψεις φαρμάκου Prolia», σας επισημάναμε ότι ο Π.Φ.Σ. έχει γίνει
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πολλάκις δέκτης αναφορών από φαρμακοποιούς αναφορικά με τις ελλείψεις του
φαρμάκου Prolia που διαθέτει η εταιρεία σας εις την ελληνική αγορά. Εξαιτίας των
ελλείψεων τα φαρμακεία δεν δύνανται να εξυπηρετούν τους ασθενείς που έχουν ανάγκη
να λάβουν την εν λόγω φαρμακευτική αγωγή και στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί
το εν λόγω φάρμακο. Με την ως άνω επιστολή σας καλούσαμε όπως: α) εξηγήσετε
εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν προμηθεύετε τα φαρμακεία με το φάρμακο
Prolia, και β) προβείτε άμεσα εις την πλήρη αποκατάσταση του ομαλού και συνεχούς
εφοδιασμού των φαρμακείων με τα φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρείας σας.
Εν συνεχεία λάβαμε την από 23.3.2016 επιστολή της εταιρείας σας (αρ.
πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 897/24.3.2016), εις την οποία απαντώντας στις αιτιάσεις του
Π.Φ.Σ. για την άρνησή σας να προμηθεύσετε τα φαρμακεία με το φάρμακο Prolia,
αναφέρετε ότι : «Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρείας μας, σε πιστή συμμόρφωση προς το
ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων
ανθρώπινης

χρήση,

διαθέτει

στην

Ελλάδα

το

φάρμακο

Prolia

προς

τους

δραστηριοποιούμενους στην αγορά χονδρεμπόρους (φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς
φαρμακοποιών κοκ) και όχι απευθείας στα φαρμακεία, τα οποία προμηθεύονται με τη
σειρά τους τα προϊόντα από τους χονδρεμπόρους/πελάτες μας.»
Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή σας ισχυρίζεστε ότι εφοδιάζετε επαρκώς την
αγορά με το φάρμακο Prolia διαθέτοντάς το σε φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς
φαρμακοποιών.
Ευλόγως λοιπόν τίθεται το ερώτημα πως είναι δυνατό η εταιρεία σας να
εφοδιάζει επαρκώς τους χονδρεμπόρους με το φάρμακο Prolia και την ίδια στιγμή τα
φαρμακεία να αδυνατούν να προμηθευτούν το φάρμακο αυτό τόσο από τις
φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, όσο και από εσάς.
Κατόπιν δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 909/24.3.2016 εγγράφου μας
προς τον Ε.Ο.Φ., το οποίο κοινοποιήθηκε προς υμάς, αιτηθήκαμε από τον ΕΟΦ όπως
ελεγχθούν οι ισχυρισμοί της εταιρείας σας και διερευνηθούν οι ποσότητες φαρμάκων
που διαθέτετε εις την ελληνική αγορά, καθότι είτε οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι
και αναληθείς, είτε είναι αληθείς, οπότε οι χονδρέμποροι φαρμάκων, προμηθευόμενοι
το φάρμακο Prolia από την εταιρεία σας, δεν το διαθέτουν στην ελληνική αγορά, αλλά
το εξάγουν με αποτέλεσμα την έλλειψή του. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση
από τον ΕΟΦ επί του ως άνω εγγράφου μας.
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Επειδή παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις σας, το εν λόγω φάρμακο παραμένει
μέχρι σήμερα σε έλλειψη, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να το διαθέσουν οι
φαρμακοποιοί στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη.
Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ Α΄
172) ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38),
ορίζεται ότι: «1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της
αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην
Ελλάδα…».
Επειδή διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την ως άνω συμπεριφορά σας.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
Σας καλούμε όπως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επίδοση της
παρούσας προβείτε εις την πλήρη αποκατάσταση του ομαλού και συνεχούς εφοδιασμού
των φαρμακείων με το φάρμακο Prolia.
Εις την περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, ο
Π.Φ.Σ. επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια επί σκοπώ προάσπισης της
Δημόσιας Υγείας και των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών,
κοινοποιώντας συγχρόνως την παρούσα εις τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τους
εμπλεκόμενους εις την διακίνηση των φαρμάκων.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ους
αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας
παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

