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Δπραξηζηίεο 

 

 
 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θν Νεθηάξην Μηιηηάδε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, γηα ηε 

βνήζεηα, ηελ θαζνδήγεζε, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο. Οη γλψζεηο ηνπ απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα εκέλα γηα λα 

βειηησζψ ηφζν ζε πξνζσπηθφ, φζν θαη ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. 

 

 Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ θα Υαηδεδήκα ηακαηίλα, Γηεπζχληξηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, ηνλ θν Παληειίδε Παληειή, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ηνλ θν Πνιιάιε Ησάλλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ηνλ θν Βνδίθε Αζαλάζην, 

Δπίθνπξν  Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, 

γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο εθπιήξσζεο ησλ κειινληηθψλ αθαδεκατθψλ κνπ ζηφρσλ.  

 

 Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο θαη ζηνλ 

αδεξθφ κνπ, πνπ κε ζηεξίδνπλ, κνπ δίλνπλ δχλακε θαη κε ελζαξξχλνπλ φια απηά ηα ρξφληα. 
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πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο 

ηελ πεξίνδν 2005-2016 

 

Πεξίιεςε 

 

 Εηζαγσγή: Ο θαξκαθεπηηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ θιάδνπ θάζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη 

πνιππινθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο έρεη δηαρξνληθά νδεγήζεη 

ζηελ νινέλα απμαλφκελε θαηαλάισζε πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζηφρσλ 

θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ - θαηαλαισηψλ. Έηζη, ε πξφθιεζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ φιεο νη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

είλαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζπλδπαζηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 ηόρνο: Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. 

 Μεζνδνινγία: Σα δηαγξάκκαηα θαη νη  πίλαθεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αλαδεηρζεί ε 

θζίλνπζα πνξεία ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηε ρψξα καο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κέρξη θαη ζήκεξα, σο έλαο ζπλδπαζκφο ησλ επηπηψζεσλ απηήο, θαζψο 

θαη ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πξνο απηήλ ηελ ηελ θαηεχζπλζε. Σα δεδνκέλα πνπ 

κειεηήζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, αληιήζεθαλ απφ αμηφπηζηεο πεγέο, 

νξγαληζκνχο θαη επίζεκεο δεκνζηεχζεηο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα Γεδνκέλσλ, ην ΄Ηδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ε 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Aξρή, ν χλδεζκνο Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο,ν Δζληθφο 

Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, θαζψο θαη απφ έγθπξα ειιεληθά θαη μέλα βηβιία, πεξηνδηθά θαη 

άξζξα. Οη κέζνδνη ηεο παιηλδξφκεζεο, ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη ην κνληέιν Cochrane-Orcutt 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ην SPSS γηα εμαγσγή πηλάθσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. 

 Απνηειέζκαηα: ηε κειέηε απηή, δχν δηαθνξεηηθέο πεξίνδνη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ αθφινπζε ηάζε ζηηο δαπάλεο πγείαο θαη ζηηο θαξκαθεπηηθέο 

δαπάλεο, παξαηεξήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ. Ζ πξψηε αθνξά ηελ πεξίνδν 2005-

2009, φπνπ ζρεδφλ φινη νη δείθηεο παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ ζηε δεχηεξε, ε 
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νπνία αθνξά ηελ πεξίνδν 2010-2015, ζεκεηψλεηαη πηψζε φισλ ησλ δεηθηψλ, κε θάπνηνπο 

λα δίλνπλ εηθφλα ζηαζεξνπνίεζεο ην 2016. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2015,νη δαπάλεο πγείαο 

κεηψζεθαλ θαηά 6,1%, κε ην χςνο ηνπο  λα αλέξρεηαη ζηα €14,7 δηζεθαηνκκχξηα (8,38% ηνπ 

ΑΔΠ) θαη ε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε κεηψζεθε θαηά 20,8%. πγρξφλσο, ε θαζαξή 

δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε κεηψζεθε θαηά 62% ζπλνιηθά, κε ην χςνο ηεο λα αλέξρεηαη 

ζηα €1,945 δηζεθαηνκκχξηα. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη αηηίεο, νη 

νπνίεο δηαηεξνχλ ζρεδφλ ζηαζεξφ ην χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηηο πην 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, παξφιν πνπ θαη απηέο έρνπλ εθαξκφζεη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ 

ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ απηήο. Σέινο, απνδείρζεθε κηα πηζαλψο ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνξείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ ΑΔΠ. 

 πκπέξαζκα: Ο θαξκαθεπηηθφο ηνκέαο, ιφγσ ηεο πνιχπινθεο θχζεο ηνπ, αληιεί ηεξάζηηα 

πνζά απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο. Οη αιιαγέο ζηηο ηάζεηο πνπ αθνινπζεί επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη ην επίπεδν πγείαο θαη δηαβίσζεο ησλ 

πνιηηψλ. Απφ ηελ άιιε, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ησλ πνιηηψλ, ηελ αιιαγή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ θαη ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν 

δσήο, πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, κε 

απνηειέζκα λα εκθαλίδεηαη κηα αιπζηδσηή ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 
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Comparative Analysis of Pharmaceutical Expenditure 

in Greece and the countries of the Eurozone 

the years 2005-2016 

 

Abstract 

 

  Introduction: The pharmaceutical field is pivotal in the healthcare sector of every National 

Healthcare System. The singularity and complexity of the healthcare sector in economic 

terms has over the time lead to an increase in resource consumption in order to meet the 

patients’ needs. Thus, the challenge faced by all modern economies due to the limited 

available resources nowadays, is their rational utilization, aiming to maximize the efficiency 

of the provided healthcare services, combined with quality of service and efficacy. 

  Objectives: The aim of this thesis is comparative analysis of the pharmaceutical 

expenditure of Greece and the European Union during the last decade.  

 Methods: Diagrams and tables were employed to depict the emerged decline in the 

pharmaceutical expenditure in Greece, starting with the onset of the financial crisis until 

today, which was a result of both the impact of the crisis itself and the policies and measures 

adopted to recover from it. The data studied, used and analyzed, were gathered from 

trustworthy sources, organizations and official publications such as the World Health 

Organization, the World Data Bank, the Foundation of Economic and Industrial Research, 

the Greek Statistical Authority, the Greek Union of Pharmaceutical Corporations, the 

National Drugs Agency, as well as valid Greek and foreign books, magazines and articles. 

Regression analysis, time series and the Cochrane-Orcutt model were the methods used in 

SPSS in order to create tables and make certain conclusions. 

  Results: In this study, two different periods related to the Greek economy and the following 

trend in the healthcare and pharmaceutical expenditure were selected for further analysis. 

The first trend reflects the period of 2005 to 2009, with most of the indicators showing rising 

tendencies, whereas in the second regarding the period of 2010 to 2015, the indicators 

decline, whilst some of them seem to stabilize during the year 2016. During the years 2005 

to 2015, healthcare expenditure declined by 6,1% to €14,7 billion (8,38% of GDP) and the 

total pharmaceutical expenditure decreased by 20,8%. At the same time, the net public 

pharmaceutical expenditure declined by 62% to €1,945 billion in total. Simultaneously, the 

reasons that led to almost steady figures in the height of the pharmaceutical expenditures in 
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more advanced economies despite the implementation of reduction policies on their side 

against the rising tendencies are being captured and analyzed. Finally, a likely positive 

relationship between the population and the GDP was proven. 

  Conclusion: The pharmaceutical field draws huge sums upon the overall healthcare 

expenditures. Changes in trends highly affect the government’s budgeting as well as the 

level of health and living conditions of the citizens. On the other hand, the pharmaceutical 

field itself is influenced by the changes in the level of health of the citizens, the 

epidemiologic and disease pattern and the modern lifestyle, adapting to the new data and 

needs, resulting into chain-like relation between the above. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν 

Ζ Τγεία θαη ην Φάξκαθν
 

 

1.1 Ση είλαη πγεία; 

 

«Τγεία είλαη κία θαηάζηαζε θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, ε νπνία 

επηηξέπεη ζε θάζε άηνκν λα δηάγεη κία δσή θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά παξαγσγηθή» (WHO).  

 

1.1.1 Ση είλαη θξνληίδα πγείαο; 

 

  Φξνληίδα πγείαο είλαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο δεδνκέλνπ επηπέδνπ πγείαο. Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πγεία είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ν 

ηξφπνο δσήο θαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε. 

 

1.1.2 Οη δαπάλεο πγείαο 

 

  ην πιαίζην απηφ, ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ ΟΟΑ ην χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο (OECD, 

2000), ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαηαγξαθήο ηνπ νπνίνπ, ε Τγεηνλνκηθή Γαπάλε 

(Κνπζνπιάθνπ Υ., Βίηζνπ Δ., 2008) είλαη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο –κέζσ ηεο ρξήζεο ηαηξηθήο, θαξκαθεπηηθήο, λνζνθνκεηαθήο θαη παξαταηξηθήο 

γλψζεο θαη ηερλνινγίαο- απνζθνπνχλ:  

• ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ  

• ζηε ζεξαπεία λνζεκάησλ θαη ηε κείσζε ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο  

• ζηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο  

  ή πνπ ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπο ζρεηίδεηαη κε θάπνηα βιάβε ή αληθαλφηεηα 

• ζηε βνήζεηα ησλ αηφκσλ λα πεζάλνπλ κε αμηνπξέπεηα  

• ζηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο, αζθάιηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο  

  Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε δαπάλε πγείαο δελ πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο, ηελ Έξεπλα & Αλάπηπμε ζηελ 

πγεία, ηε δηαηξνθή, ηελ πγηεηλή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ηελ πεξηβαιινληηθή 

πγεία, ηε δηαρείξηζε θαη παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλζε είδνο κε ζθνπφ ηε βνήζεηα 

δηαβίσζεο κε θάπνηα αζζέλεηα ή βιάβε θαη ηε δηαρείξηζε θαη παξνρή ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

πγεία επηδνκάησλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη ζε μερσξηζηφ θσδηθφ ηνπ 
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πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Τγείαο θαη αλαθέξνληαη σο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία δαπάλεο 

(health related expenditure) (Κνπζνπιάθνπ Υ.,  Βίηζνπ Δ., 2008).  

  Οη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο δαπάλεο πγείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

•  Γαπάλε Αηνκηθήο Φξνληίδαο Τγείαο (expenditure on personal health), ε νπνία 

απνηειείηαη   απφ ηε δαπάλε γηα:  

 ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο θιεηζηήο πεξίζαιςεο, ηαηξηθέο, δηαγλσζηηθέο, 

νδνληηαηξηθέο θηι)  

 ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο (ζε λνζνθνκείν, ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο ή ζην ζπίηη)  

 ππεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο, θαη’ νίθνλ λνζειεία)  

 ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (θιηληθά εξγαζηήξηα, απεηθνληζηηθή δηαγλσζηηθή θηι) 

πγεηνλνκηθά αγαζά πνπ ρνξεγνχληαη ζε εμσ-λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο 

(ζπληαγνγξαθνχκελα θαη κε θάξκαθα, ζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο, γπαιηά νξάζεσο, 

νξζνπεδηθά θηι.).  

• Γαπάλε πιινγηθήο Φξνληίδαο Τγείαο (expenditure on collective health), ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηηο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (κεηξηθή θαη 

παηδηθή πγεία, νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θηι), θαζψο θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θαη ηελ αζθάιηζε πγείαο (πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ΟΚΑ). Σν άζξνηζκα 

ησλ δαπαλψλ γηα αηνκηθή θαη ζπιινγηθή θξνληίδα πγείαο απνηειεί ηελ ηξέρνπζα δαπάλε 

πγείαο (total current expenditure).  

•  Γαπάλε γηα Δπελδχζεηο ζηελ Τγεία (αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ). Σν άζξνηζκα 

ηεο ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο (αηνκηθή θαη ζπιινγηθή) θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ πγεία 

απνηειεί ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πγεία. 

 

1.2 Σν ειιεληθό ζύζηεκα πγείαο: ζπλδπαζκόο δύν θιαζηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ  

Beveridge θαη Bismark 

 

  Σα  θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο Διιάδνο είλαη έλα 

κεηθηφ ζχζηεκα κε ζηνηρεία θαη απφ ηα δπν θιαζηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο  Beveridge θαη 

Bismark. Eηζη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαζέηεη θάιπςε αλά επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία, ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη δηκεξήο, γίλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο , 

ε νξγάλσζε γίλεηαη αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη ηαπηφρξνλα ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

θάιπςε γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο πνπ ζεκαίλεη θαλέλαο αλαζθάιηζηνο 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην θξάηνο θαη ε νξγάλσζε είλαη ππφ θξαηηθφ έιεγρν.  
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  Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο (NHS), ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε θαη έλα ηζρπξφ εζεινληηθφ ηδησηηθφ 

ζχζηεκα πγείαο. Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο παξέρεη θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη, 

επηπιένλ, ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαιχπηεηαη απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ αγνξάδεη εζεινληηθά ζπκπιεξσκαηηθή ηδησηηθή αζθαιηζηηθή 

θάιπςε πγείαο, ε νπνία, καδί κε ηελ θαηαβνιή out-of-pocket, απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο αγνξάο. 

  Δηδηθφηεξα, ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο φπσο Γαιιία θαη Διιάδα  ζε φηη αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί ππιψλεο. Ο 

πξψηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελφο δεκφζηνπ ζρεδίνπ φπνπ ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή αζθάιηζε κέζα απφ ρξεκαηνδνηνχκελα ζρέδηα θαη ν ηξίηνο ππιψλαο αθνξά 

ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 

  ρεηηθά κε ηνλ πξψην ππιψλα, ελληά απφ ηα θξάηε κέιε φπσο Γαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, 

Ηξιαλδία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Φηιαλδία, νπεδία θαη Αγγιία πξνζθέξνπλ θαζνιηθή 

θάιπςε κέζα   απφ ην  ζχζηεκα  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο. ηηο παξαπάλσ ρψξεο εθηφο απφ 

Οιιαλδία θαη  Γαιιία  επηθξαηεί  θαζεζηψο  γξαθεηνθξαηίαο ζε φηη αθνξά φινπο ηνπο 

ηνκείο πγείαο. Όια ηα θξάηε-κέιε φπσο Διιάδα θαη Γαιιία εθηφο  απφ ηελ Οιιαλδία 

πξνζθέξνπλ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηελ εξγαζία.  Όια απηά είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην δεκφζην ηνκέα θαη ηζρχεη γηα  

θάπνηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. Ηζρχεη ην ίδην θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. 

  ε ρψξεο  φπσο ην Βέιγην, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, 

Απζηξία θαη Πνξηνγαιία ηζρχνπλ ηα αλαδηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα  παξάιιεια κε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη νη θχξηεο πεγέο  εζφδσλ  είλαη νη εξγαηηθέο εηζθνξέο, νη εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, θαη ε θξαηηθή ζπλεηζθνξά. ε δπν θξάηε-κέιε φπσο Φηιαλδία θαη νπεδία ην 

ζχζηεκα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ζρεδφλ πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελν ελψ ζηελ Γαλία είλαη 

ηειείσο θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελν. ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ε αζθάιηζε είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηνλ πξψην ππιψλα θαη ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ην θξάηνο. Αθφκε, 

ζην δεχηεξν ππιψλα ν ραξαθηήξαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο θαη ν ηξίηνο είλαη ειάρηζηα 

αλαπηπγκέλνο. 

  Σν κεηθηφ απηφ ζχζηεκα είλαη επάισην ζε δηαθπκάλζεηο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πνιιά ειιείκκαηα. Οη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ ηα ειιείκκαηα 

δελ έρνπλ απνδψζεη. Οη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο  είλαη ε 

χπαξμε ειιεηκκάησλ, εμαηηίαο θαθήο δηαρείξηζεο, ν πνιπθεξκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
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εθθξάδεηαη κέζα απφ ην εχξνο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ παξνρψλ, ζηελ 

ειαζηηθφηεηα απφθηεζεο ζχληαμεο θαη ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ηνπ αθξηβνχο  αξηζκνχ 

ζπληαμηνχρσλ.  

  Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηελ Διιάδα είλαη : 

•  κεηθηφ ζχζηεκα  

•  ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία θαη ηελ θνηλσληθή    

    αζθάιηζε 

•  ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα   

   ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ζε φιε ηελ Διιάδα 

•  νη ππεξεζίεο Τγείαο ηνπ ΔΤ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε πεξηθέξεηεο (ΓΤΠΔ) 

•  ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα παξέρεηαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, απφ ηα  

   εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ, απφ ηδηψηεο ηαηξνχο θαη απφ θέληξα Τγείαο    

•  ε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα παξέρεηαη απφ ηα λνζνθνκεία  

•  νη ακνηβέο λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ είλαη κε κηζζφ, ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ θαηά  

   ππεξεζία 

•  ε απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ γίλεηαη απφ ηε θνξνινγία θαη απφ πιεξσκέο ηεο  

   θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηδησηψλ 

  Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο είλαη :  

• ηζφηηκε παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο  

• πιήξεο θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ  

• έκθαζε ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα πγείαο  

• πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζην θφζηνο  

• ανάπτυξθ προγραμμάτων αγωγισ υγείασ 

  Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη :  

• πςειέο δαπάλεο πγείαο  

• ρακειή αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο  

• πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία επηινγήο ηαηξνχ απφ ηνπο αζζελείο  

• πξνβιήκαηα γεσγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, πνιπδηάζπαζε θνξέσλ θαη  

   έιιεηςε ζπληνληζκνχ   

• άηππεο πιεξσκέο, πξνβιήκαηα εζηθήο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, πιεζψξα  

   ηαηξψλ θαη έιιεηςε άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

• ιίζηεο αλακνλήο ησλ αζζελψλ 
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1.2.1 Σάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

 

  Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ ίδηα ηνπ ηελ ππφζηαζε θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ππεξεζίεο πγείαο. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηξία ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Σν πξψην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά – δεκνζηνλνκηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν δεχηεξν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ην 

ηξίην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ κέζνπ Έιιελα απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

  Ο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (ρακειφηεξνο απφ ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο), νη ππεξηηκνινγεκέλεο αγνξέο λνζνθνκεηαθνχ θαη άιινπ πιηθνχ, νη ζπαηάιεο εληφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ ιφγσ ηεο δηαθπγήο εηζθνξψλ θαη ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο. Δίλαη απαξαίηεην ην ζχζηεκα λα επηηχρεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

βησζηκφηεηα, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θηλδπλεχεη ε ππφζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο.  

 Σν δεχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχζηεκα είλαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Γε δηεπθνιχλεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ην θφζηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έπξεπε λα είλαη εμαηηίαο ηεο 

δηνγθσκέλεο γξαθεηνθξαηίαο. 

  Σν ηξίην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Έιιελα πνιίηε απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Απηφ ην πξφβιεκα δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ηα δχν πξνεγνχκελα κε 

απνηέιεζκα λα δηνγθψλεηαη ζπλερψο ε δπζαξέζθεηα ηνπ πνιίηε. Αλ δε ιάβνπκε ππφςε καο 

θαη ηηο κε λφκηκεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη (ην ιεγφκελν «θαθειάθη»), αιιά θαη ην 

γεγνλφο φηη ν πνιίηεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαθεχγεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα 

εμππεξεηεζεί, θαηαλννχκε πφζν απνγνεηεπκέλνο ληψζεη ν πνιίηεο απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

 

1.3 Ζ πνιηηηθή ηεο πγείαο 

 

  Ζ πνιηηηθή ηεο  πγείαο (Health Policy)  είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επίηεπμε πιήξνπο θπζηθήο,  πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο,  ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ πνπ δίλεη ν WHO  γηα ηελ πγεία.  Δληάζζεηαη ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη απνηειεί 

ηκήκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ (policies)  θάζε ρψξαο,  ελψ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ελ γέλεη 

πνιηηηθέο (politics)  δνκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο,  φζν θαη απφ 

παξακέηξνπο φπσο ε πξνυπάξρνπζα γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ,  νη 
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ζπλζήθεο δσήο, νη αηνκηθέο ζπλήζεηεο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. 

  Οη πξνζπάζεηεο απηέο είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν θξαηηθψλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ 

ζε νηθνλνκηθφ, λνκνζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν ζε φινπο ηνπο θνξνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ρψξν ηεο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε, ηελ εμαζθάιηζε, ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε 

βειηίσζε ηεο δσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο ησλ πνιηηψλ, είλαη δειαδή ην 

ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο 

δηαρξνληθά (Κπξηφπνπινο Γ., Λαζπά Υ., 2011). Σν θξάηνο επεκβαίλεη θαη σο πάξνρνο 

πγείαο ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ είλαη ζε δπζκελή ζέζε, είηε ζε είδνο (δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε), είηε ζε ρξήκα (επηδφκαηα) θαη νπζηαζηηθά απνηειεί  

εμεηδίθεπζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 

Ση είλαη φκσο ζηελ νπζία ε πνιηηηθή πγείαο;  

 

  Ζ πνιηηηθή ηεο πγείαο είλαη έλα πιαίζην απνθάζεσλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ελεξγεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ησλ πγεηνλνκηθψλ-θνηλσληθψλ ζηφρσλ. Μέζσ ελφο νξζνινγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πιάλνπ, κπνξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή κέηξσλ 

θαη πινπνίεζε βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηάιιειν-

εχθξαην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί θαη ζα αλζίζεη έλα φξακα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζθνπψλ κε πνιχ νπζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ζπλνιηθφ 

πγεηνλνκηθφ ράξηε.  

  ηελ Διιάδα σζηφζν, ηφζν ε θνηλσληθή πνιηηηθή φζν θαη πην εηδηθά ε πνιηηθή ηεο πγείαο 

ιεηηνπξγεί απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο ζπληνληζκφ, κηα θαη δελ ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ 

γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ νπζία, φια ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

παξζεί θαίλεηαη πσο  εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ , 

αιιά φρη ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ.  Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληαζεί ε ζπδήηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πγείαο, κηα θαη ν κέζνο  έιιελαο 

πνιίηεο αηζζάλεηαη δπζαξεζηεκέλνο απφ ηηο παξερφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ 

Διιάδα, ελψ ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθά. 

  Έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αλαζθάιηζην ή/θαη δελ έρεη πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο πγείαο ή θαη αλ έρεη πξφζβαζε ζε απηέο,  δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζνχλ άκεζα.  

Γελ είλαη ηπραίν φηη νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα πγεία ζηελ Διιάδα είηε θαηά θεθαιή,  είηε σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη πνιχ πςειέο ζε ζρέζε κε ην ηη ηζρχεη ζηηο άιιεο ρψξεο.  Ζ πνιηηηθή 

πγείαο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα νηθνλνκηθά,  θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα 

ηεο θάζε επνρήο.  ήκεξα ε άζρεκε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο,  αιιά θαη ησλ 
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άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζέηεη σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο αίηεκα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο πγείαο. 

 

1.3.1 Αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο πγείαο 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηε πγείαο είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή κεηαμχ 

δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ. Θα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εμέιημεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ηεο πγείαο κε 

ζθνπφ ηε δηφξζσζε θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο ψζηε λα θαηαζηνχλ 

απνδνηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα (Κπξηφπνπινο Γ., Νηάθαο Γ., 1994). 

 

1.3.2 Τγεία: εκπνξεχζηκν αγαζφ ή αλαθαίξεην δηθαίσκα; 

 

  Ζ Τγεία είλαη ή κάιινλ ζα έπξεπε λα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ. Δίλαη θαζήθνλ ηεο θνηλσλίαο 

(έζησ θαη κέζσ ηνπ Κξάηνπο) λα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο  Τγείαο ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Πξφθεηηαη γηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο «Αζηηθήο 

δεκνθξαηίαο». ην άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη: «Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα 

ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ 

γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ.». Σν θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο νξίδεηαη (Παπαξξεγνπνχινπ – Περιηβαλίδε Π.) σο ην δηθαίσκα πνπ 

εγείξεη ν άλζξσπνο έλαληη ηνπ θξάηνπο ψζηε ην θξάηνο λα ηνπ παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ, κε ηξφπν πξνιεπηηθφ ή ζεξαπεπηηθφ.  

  Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αθνξνχλ αθελφο ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θαηάρξεζεο ησλ 

βηνηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη αθεηέξνπ ηελ εμάιεηςε θάζε είδνπο δηάθξηζεο (νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, γεσγξαθηθή) ζηε παξνρή θξνληίδαο πγείαο απφ ηε πνιηηεία.  

  Πξφθεηηαη γηα ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο απφ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη 

ζπληαγκαηηθά, αθνχ απνηειεί ηελ πιηθή βάζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ππφινηπσλ αηνκηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Μάιηζηα, πξφθεηηαη γηα δηάηαμε πνπ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ζην 

πληαγκαηηθφ Γίθαην, δεζκεχεη απεπζείαο ηελ Γηνίθεζε θαη δελ πξφθεηηαη γηα 

θαηεπζπληήξηα δηάηαμε ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ λνκνζέηε 

αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Γειαδή, ε Γηνίθεζε (νη θπβεξλψληεο), φηαλ αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα (κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ), 
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πξέπεη λα επηιέγεη εθείλεο ηηο ιχζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.  

Σέινο, φηαλ έλα θνηλσληθφ δηθαίσκα πινπνηείηαη απφ ην λνκνζέηε (π.ρ. δσξεάλ πγεία), 

ζεσξείηαη θνηλσληθφ θεθηεκέλν έηζη πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην (απφ λνκηθήο απφςεσο) λα 

ζηγεί απφ λεφηεξν λφκν. 

 πλεπψο, θάζε κέηξν, θάζε λφκνο πνπ ξεηά ή ζησπεξά, άκεζα ή έκκεζα, θαηαξγεί, κεηψλεη, 

αθπξψλεη, παξεκπνδίδεη ή ρεηξνηεξεχεη νπνηνδήπνηε θεθηεκέλν ηνπ αηνκηθνχ/θνηλσληθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο Τγείαο, είλαη, εθηφο απφ πξνθαλψο αληηζπληαγκαηηθφ (αθνχ θαηαιχεη ην 

Κνηλσληθφ Κξάηνο πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ην χληαγκα ηεο ίδηαο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο) 

θαη πνιηηηθά χπνπην σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 

  Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή θαη ζπρλά νη δηαθνξέο κεηαμχ 

θνηλσληθνχ αγαζνχ-αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο θαη εκπνξηθνχ αγαζνχ-πξντφληνο 

αληαγσληζκνχ ζπγθιίλνπλ ηφζν πνιχ, πνπ ε ζχλζεζε ηεο έλλνηαο πγεία γίλεηαη ζνιή θαη 

απνηειεί έλα κίγκα θαη ησλ δχν. Απηφ απνηειεί κνλαδηθφ γλψξηζκα ηνπ θιάδνπ, πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηεί απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο, θαζηζηψληαο ηδηαηηέξσο δχζθνιε ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ απνηχπσζή ηνπ, ψζηε λα βξεζνχλ ιχζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ζηνλ ηνκέα πγείαο επηθξαηνχλ ζπλζήθεο πνπ αιινηψλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αγνξάο 

φπσο ε αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο, ε αδπλακία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ν κεησκέλνο αληαγσληζκφο θαη ε κνλνπσιηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ε 

αλνκνηνγέλεηα πξντφληνο θαη απνηειέζκαηνο, ε έληαζε εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

επαγγέικαηα πγείαο, ν ηξφπνο πνπ εθδειψλεηαη ε δήηεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πξνζθνξά, 

ε θξαηηθή παξέκβαζε πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ πξνζθνξά κέζσ ηεο παξαγσγήο, νη ζεκαληηθέο 

εμσηεξηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο αθφκα θαη ε χπαξμε κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν.  

  Ζ απνπζία ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαηαλαισηή-αζζελή πνπ είλαη έληνλε ιφγσ έιιεηςεο ηεο 

απαηηνχκελεο ηαηξηθήο γλψζεο θαη ηεο αδπλακίαο έλαληη ηνπ ηαηξνχ - παξαγσγνχ, θαζηζηά 

ηνλ αζζελή αλίθαλν λα δηαρεηξηζηεί κφλνο ηνπ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη άξα λα 

θξίλεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα δε 

ζπλαληάηαη ζε άιια πξντφληα-αγαζά, γηαηί εθεί ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη 

ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα απηνχ πνπ αγνξάδεη ή λα αλαβάιιεη ηελ αγνξά ηνπ κέρξη λα 

απνθηήζεη απηή ηε γλψζε. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλαιακβάλνληαο ηελ αγνξά ελφο 

αγαζνχ λα θξίλεη ηελ ηηκή ηνπ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ νπφηε θαη λα ιεηηνπξγεί 

«θπξηαξρηθά» ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο γεγνλφο πνπ δελ είλαη εθηθηφ ζηελ αγνξά πγείαο. 

Δδψ ν θαηαλαισηήο – αζζελήο νχηε κπνξεί λα αλαβάιιεη ηελ αλαδήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο, 

νχηε κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηε ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ παθέησλ θαη 

ησλ ηδηαίηεξα πνιχπινθσλ ζηηο κέξεο καο ηαηξηθψλ πξάμεσλ, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο 
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δήηεζεο, αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαδεηά θαηλνχξηεο ππεξεζίεο πγείαο γηα 

δηαθνξεηηθή αζζέλεηα. 

  πλδπάδνληαο φια ηα παξαπάλσ, είλαη μεθάζαξν πσο ν αζελήο-θαηαλαισηήο δελ έρεη 

ηδηαίηεξε δχλακε φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπ θαη ε θαηαλάισζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

παξφρνπο πγείαο, γηαηξνχο αιιά θαη εηαηξίεο πνπ σο κνλνπσιηαθνί παίθηεο ηεο αγνξάο, 

απνηεινχλ θαη ξπζκηζηέο ηεο ελ ηέιεη. Έηζη, εμππεξεηψληαο ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε ππέξ ηνπο, θαζηζηψληαο, ππφ ζπλζήθεο ,θαη 

βαδίδνληαο ζε ιεπηέο γξακκέο, ηελ πγεία εκπφξεπκα. 

 

1.3.2.1 Αληζφηεηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

 

  Ο φξνο αληζφηεηα  ζην ρψξν ηεο πγείαο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηηο δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηελ πγεία, ην επίπεδν πγείαο θαη ηνλ ζάλαην (Οηθνλφκνπ 

Υ., 2007). Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ παξνρψλ θαη ην επίπεδν 

απηψλ, ζπρλά νδεγεί ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θξνληίδα αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα αθξηβψο 

πεξίπησζε, νδεγψληαο ζε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην είδνο θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, απνηειψληαο έηζη θξηηήξην 

δηαθνξνπνίεζεο ζηελ θαηαλάισζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οπζηαζηηθά, ε 

αληζφηεηα ζηελ πγεία ζρεηίδεηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο αλνκνηφκνξθεο δηαλνκήο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο επηιεθηηθήο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ εξκελεία απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ νξγάλσζεο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. 

 

Γηάγξακκα 1.1: Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν πγείαο 
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  Ζ πεγή απηψλ ησλ αληζνηήησλ έγθεηηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, νη νπνίνη αθνξνχλ  

ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ηελ θνηλσλία, κε αθεηεξία ηηο θνηλσληθννηθννλνκηθέο 

ζπλζήθεο εσο ηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ απφ ηνπο δηνηθνχληεο . Δίλαη θαλεξφ πσο, ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ην πξνζσπηθφ 

εηζφδεκα  απνηεινχλ  θνκβηθφ  παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ πγείαο.  

 ηελ ΔΔ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη πγηεηνλνκηθέο αληζφηεηεο ηφζν κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα (WHO). Σν 2014 ν 

κέζνο φξνο δσήο ζηελ ΔΔ ήηαλ 80.7 έηε, κε ηνπο άληξεο λα αγγίδνπλ ηα 78 έηε θαη ηηο 

γπλαίθεο ηα  83,5 (World Data Bank). Βιέπνπκε φηη αθφκε θαη ην θχιν παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν, ελψ παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ απφθιηζε απφ ην κέζν φξν ησλ 

πνιηηψλ ησλ επξσπαηθψλ ρσξψλ. 

 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 1.2: Απόθιηζε από ην κέζν όξν δσήο ηεο ΔΔ (OECD, 2016) 

 

  Ζ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ζπλεπψο ησλ επθαηξηψλ γηα 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε φπσο θαη γηα πηνζέηεζε ελφο πην πγηεηλνχ ηξφπνπ 

δσήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ρακειφηεξσλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο θαη 

λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Οκνίσο, ε θχζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε  επαγγεικαηηθή ζέζε 

επεξεάδεη ην γεληθφ επίπεδν πγείαο, κηα θαη θαζνξίδεη ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηνπο 

πγεηνλνκηθνχο πφξνπο. Οη  ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν επεξεάδνπλ θαη κάιηζηα θαζνξίδνπλ  ηνλ ηξφπν δσήο θαη 
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ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ε θαθή 

δηαηξνθή πνπ ελ ηέιεη νδεγεί ζε παρπζαξθία. ‘Δρεη δηαπηζησζεί φηη φζα άηνκα αλήθνπλ ζε 

θαηψηεξεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαζψο θαη νη άλεξγνη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πγείαο θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δπζκελέο-αλαζθαιέο θαη ζηξεζνγφλν-  

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπλδπαζηηθά κε ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ηνπο 

θαζηζηά πην επηξξεπείο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ( WHOCSDH). 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.3: Ζιηθηαθή θαηαλνκή (25-64) κε βάζε ην θύιν ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 

πιεζπζκνύ πνπ έρεη ηξηηνβάζκην επίπεδν εθπαίδεπζεο (2011, Δurostat) 

 

  Απφξξνηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζέζεο είλαη ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ 

εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη αξθεηά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, ζηε λνζεξφηεηα θαη ζην γεληθφ επίπεδν πγείαο. Δίλαη ινγηθφ 

απφ ηε κία λα γίλεη θάηη ηέηνην, εθφζνλ νη έρνληεο ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, κπνξνχλ πην 

άκεζα θαη εληαηηθά λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα πγείαο, ελδερνκέλσο θαη πην πνηνηηθά, 

αιιά θαη απφ ηελ άιιε λα πηνζεηήζνπλ έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη κέηξα πξφιεςεο 

κειινληηθψλ δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα 

εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξνπο δείθηεο απφ ηα πςειά εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ηδηαηηέξσο αληζφηηκε.  

  Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηζφηεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη ε ε δπλαηφηεηα θαη ν βαζκφο θαη πξφζβαζεο ζε απηέο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε, ην 

είδνο θαη ε έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλά 
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πεξηνρή, ηα νξγαλσηηθά πξφηππα ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο  θαη ην κέγεζνο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθνχο ξπζκηζηέο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε απηφ. Ζ γξαθεηνθξαηία κπνξεί λα επηθέξεη κηα 

θνηλσληθά άδηθε δηαλνκή πφξσλ θαη λα απνθιείζεη θάπνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο απφ ηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζθνξάο θαη αδπλακίαο 

θάιπςεο ηεο δήηεζεο, αλεμάξεηα απφ ην θφζηνο θαη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο απφ πιεπξάο 

ησλ αζζελψλ. 

 

 
 

Γηάγξακκα 1.4: Πνζνζηό θαπληδόλησλ βάζεη επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη είδνπο 

εξγαζίαο (2012, Attitudes of Europeans towards tobacco, Special Euro barometer) 

 

  ηα πιαίζηα απηά, πξνθχπηνπλ θαη πξνζηίζεληαη ζαλ επηπιένλ πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ηεο πγείαο ε εζληθφηεηα, ε γεσγξαθηθή ζέζε, κεηαμχ ρσξψλ θαζψο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε 

ρψξα, ε θπιή, ην θχιν, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, ην 

πεξηβάιινλ θαη νη επξχηεξεο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο πγείαο εηδηθά, 

αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Δδψ δηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο 

αληζνηήησλ, απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θπζηνινγηθνχο-βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Οη πξψηεο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηελ πηνζέηεζε νξζψλ 

πνιηηηθψλ, ελψ νη δεχηεξεο είλαη αλαπφθεπθηεο θαη πνιχ δχζθνιεο ζηελ εμάιεηςή ηνπο. 

 Σέινο, νη δηαζέζηκνη πφξνη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα δηνξζσηηθά 

ξπζκηζηηθά κέηξα, βειηηψζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο.Χζηφζν, 
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γηα ιφγνπο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θεθάιαηα 

πνπ δηνρεηεχνληαη ζηνλ θιάδν ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα ησλ πνιηηθψλ ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πηα, ε αλάγθε κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη 

επηηαθηή θαη ζαθψο έρεη επεξεάζεη ην ρψξν ηεο πγείαο. Οη πνιηηηθέο απηέο θαη ε αδπλακία 

δηαρείξηζεο ησλ ειαρίζησλ πφξσλ ζηε ρψξα καο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

ζηελ πεξίζαιςε κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην νμπκέλν 

δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο.  Σν θξάηνο αλ θαη πξνζπάζεζε αξθεηέο θνξέο λα 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζηα 

λνζνθνκεία,  εληνχηνηο νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ ηειεζθφξεζαλ θαη ηα λνζνθνκεία γίλνληαλ 

εθ λένπ  ειιεηκκαηηθά κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν.  

 Ο Πίλαθαο 1.1 πνπ αθνινπζεί δείρλεη μεθάζαξα ηα δηαθνξεηηθά πνζά πνπ δηαζέηεη θάζε 

ρψξα ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ ηεο, κε πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ πεξίνδν 

2009-2010, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πηψζε ησλ δαπαλψλ, ελψ 

νη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ 

καθξνρξφληεο πησηηθέο ηάζεηο θαη πεξηθνπέο. 

 

   2015  07/08     08/09    09/10    10/11     11/12     12/13    13/14    14/15 

 
Austria   3 789 2.9 1.0 1.4 0.4 2.6 -0.2 0.9 1.4 

Belgium    3 481 4.1 4.7 0.0 2.2 0.5 1.4 0.9 0.5 

Bulgaria 1 108 9.0 2.0 9.5 2.3 6.9 4.9 10.5 1.1 

Croatia       1 109 5.7 -1.6 -0.6 .. -1.8 -4.8 -8.0 1.0 

Cyprus        1 576 14.6 2.5 .. 0.8 -3.5 -2.3 -2.5 1.7 

Czech 

Republic 
1 850 7.7 8.5 -3.1 2.5 -0.1 .. 0.5 2.5 

Denmark 3 773 0.9 6.2 -1.4 -1.4 0.0 -0.3 .. 1.1 

Estonia 1 348 7.6 .. -0.6 -0.8 5.3 5.0 5.8 4.1 

Finland     2 988 3.5 0.2 2.4 3.0 1.8 1.0 -1.0 1.7 

France 3 342 0.9 3.3 0.6 1.5 0.6 1.2 1.2 -0.2 

Germany 4 003 3.3 3.8 3.0 0.9 2.7 1.6 2.1 1.9 

Greece 1 663 .. .. -4.7 -12.6 -11.9 -4.7 -4.0 -0.9 

Hungary    1 371 -0.6 -4.4 4.8 2.3 -2.3 -0.6 2.0 1.2 

Ireland 3 922 11.9 7.9 0.6 -4.7 2.2 .. 1.4 -0.3 

Italy 2 476 3.1 -1.4 1.1 -0.9 -3.0 -3.4 .. 0.7 

Latvia 1 030 -5.0 -4.8 -1.8 -1.8 2.5 3.5 5.1 4.8 

Lithuania 1 364 13.2 0.8 -3.8 3.4 1.9 2.1 5.2 6.5 

Luxembourg 6 023 2.5 5.2 -0.8 .. 3.3 .. .. .. 

Malta 2 449 0.2 -1.1 2.6 .. 5.9 2.4 1.5 3.8 

Netherlands 3 983 3.7 3.0 2.7 1.7 2.1 0.0 0.5 0.2 
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Poland 1 259 13.5 6.1 .. 1.0 .. 3.0 .. 1.9 

Portugal 1 967 3.2 2.4 1.2 -4.6 -5.5 -3.3 0.3 0.3 

Romania 816 11.5 -0.5 3.8 -3.3 0.1 -0.5 3.2 1.3 

Slovak 

Republic 
1 539 .. 2.9 -2.4 4.4 0.0 .. .. 4.0 

Slovenia 1 983 8.0 -0.3 0.8 0.2 -0.8 -0.9 0.5 0.5 

Spain 2 366 5.3 3.5 -0.1 -0.5 -2.7 -2.4 2.7 2.4 

Sweden 3 937 1.6 1.2 -0.3 .. 1.4 1.9 2.0 2.5 

United 

Kingdom        
3 084 1.8 4.7 -1.6 0.9 1.2 .. 1.6 0.7 

EU 28 2 781 4.3 2.9 0.9 0.1 0.1 -0.4 1.8 1.2 

 

Πίλαθαο 1.1: Καηά θεθαιήλ δαπάλεο πγείαο ζε δνιάξηα (ΡΡΡ) θαη ξπζκόο κεηαβνιήο 

ηνπο  από ην 2007 θαη κεηά. ην νπνίν δείρλεη ηηο δηαθνξέο ζηα πνζά πνπ μνδεύνληαη από 

θάζε ρώξα ηεο ΔΔ (OECD, 2015) 

 

  Σν Γηάγξακκα 1.5 πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ 

ην επίπεδν πγείαο θαη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 1.5: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην επίπεδν πγείαο (ηνπ   

ζπγγξαθέα) 

 

 

Κνηλσληθνί, 

Οηθνλνκηθνί, 

Πνιηηηθνί 

παξάγνληεο 

    

Κπβέξλεζε Κνηλσληθννηθνλνκηθή 

Θέζε 

 Τιηθέο ζπλζήθεο 

(πρ δηαζεζηκφηεηα 

ηξνθήο) 

 

Μαθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Κνηλσληθή ηάμε, 

Δζληθφηεηα,Φχιν 

 πκπεξηθνξέο θαη 

βηνινγηθνί 

παξάγνληεο 

 

Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

Κνηλσληθέο ζπλζήθεο 

Μνξθσηηθφ επίπεδν  Φπρνινγηθνί 

παξάγνληεο 

 

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, 

Δθπαίδεπζε, Τγεία, 

Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

Απαζρφιεζε 

 

   

Κνπιηνχξα θαη 

θνηλσληθέο αμίεο 

Δηζφδεκα   χζηεκα 

Τγείαο 

     Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο  αληζόηεηεο ζην ρώξν ηεο πγείαο 
 

Κνηλσληθή               

ζπλνρή 

 θαη 

θεθάιαηα 

Δλδηάκεζνη θαζνξηζηηθνί  

παξάγνληεο  
 

Δπηδξάζεηο 

ζηελ ηζφηεηα  

θαη 

πξνζβαζηκφ-

ηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ 

πγείαο 
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1.3.2.2 Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο 

 

  Παξαηεξψληαο ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 

είκαζηε ζε ζέζε λα δηαθξίλνπκε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ θιάδν κνλαδηθφ 

θαη ζπγρξφλσο αλεπηηπρή φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ελφο θνηλσληθά άξηζηνπ θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

α) Αβεβαηφηεηα θαη άγλνηα ηνπ αζζελνχο  

 

  Ζ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο έρεη δηπιφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ αβεβαηφηεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ζηελ αβεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 

ηνπο. Ο θαηαλαισηήο-αζζελήο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη νχηε ηε ζηηγκή πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

επηζθεθζεί ην γηαηξφ ή ην λνζνθνκείν, νχηε αλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπ. Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπ γηα ζεξαπεία είλαη δπζδηάθξηηε θαη ε  δήηεζε ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη απξφβιεπηε. πλεπψο νη θαηαλαισηέο δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε πεξίπησζε 

μαθληθήο αλάγθεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, νπφηε,  ν αζζελήο δελ είλαη έλαο θιαζζηθφο 

θαηαλαισηήο βάζεη ηνπ κνληέινπ ηεο κηθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, θαζψο ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηεο άγλνηαο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηνλ νδεγνχλ ζηελ 

παξαίηεζε άλεπ φξσλ ζηηο γλψζεηο θαη γλψκεο ηνπ εθάζηνηε ηαηξνχ φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ. 

 Αθνινχζσο, νη θαηαλαισηέο-αζζελείο δελ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε πξνζσπηθέο θαη 

αλεμάξηεηεο επηινγέο, κηα θαη δελ γλσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ ηνπο. Ζ 

αληηπξαγκαηηθή ζθέςε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο  θαη αθνξά 

ππνζέηηθά εξσηήκαηα φπσο «ζα είρε πεξάζεη ην πξφβιεκα αλ δελ ην είρα θξνληίζεη;», «ζα 

ήηαλ δηαθνξεηηθφ ην απνηέιεζκα εάλ είρα επηζθεθηεί άιιν ηαηξφ;». πλεπψο, ε πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί νπζηαζηηθά, αθφκε θαη αλ 

επηηεχρζεθε ην πγεηνλνκηθφ απνηέιεζκα. Χζηφζν, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θιάδνπ θαη 

δεδνκέλνπ ηεο πνιχ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πνπ απαηηείηαη, ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο δελ 

ηζρχεη αλαγθαζηηθά ην ζεψξεκα φηη είλαη πάληα πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε παξά 

ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε φηαλ πθίζηαληαη πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο (Weisbrod 

Β., 1961). 

 

β) Ζζηθφο θίλδπλνο 

 



                                   

16 
 

  ε φια ηα ζχγρξνλα θξάηε, εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο, είηε θξαηηθή, είηε ππνρξεσηηθά ηδησηηθή ή θαη 

σο έλα κίγκα απηψλ ησλ δχν. Ζ επίπησζε ηεο αζθάιηζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ σο 

πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζα θαηαλαιψζεη ζε 

πεξίπησζε πνπ λνζήζεη, σζεί ηνλ αζζελή λα κελ έρεη ηελ έγλνηα ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο, 

κηα θαη ππάξρεη ηξίηνο πιεξσηήο γηα ηηο ζπλαιιαγέο. Σν θαηλφκελν απηφ απνθαιείηαη 

εζηθφο θίλδπλνο (Moral Hazard) θαη εθθξάδεη ηελ ηάζε ησλ αζθαιηζκέλσλ λα αδηαθνξνχλ 

γηα ην θφζηνο θαη λα θάλνπλ άζθνπε θαη ππεξβάιινπζα ρξήζε κε αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ , 

θάηη πνπ δε ζα ζπλέβαηλε εάλ δελ ήηαλ αζθαιηζκέλνη θαη ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ νη ίδηνη 

απφ ηελ ηζέπε ηνπο (Νεθηάξηνο Μ., 2014). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ε 

θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ην θφζηνο ηνπο.  

  Ο εζηθφο θίλδπλνο (Μoral Ζazard) αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία θηλήηξσλ εμνηθνλφκεζεο 

πφξσλ, κηα θαη επεηδή ν αζζελήο-θαηαλαισηήο  δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ επηζπκεί λα θαηαλαιψζεη, δελ αληηιακβάλεηαη ην χςνο ηεο δαπάλεο θαη νχηε 

επηζπκεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. 

 

γ) Αληεπηινγή - Γπζκελήο επηινγή (adverse selection) 

 

  Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ε νπνία δίλεηαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο λα 

απνθιείνπλ ή λα ζέηνπλ απαγνξεπηηθέο πξνππνζέζεηο ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ αζθάιηζε απφ αζζέλεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ρξνλίσο πάζρνληεο, 

ππεξήιηθεο θαη άηνκα ή νκάδεο πιεζπζκνχ κε λνζήκαηα δπζκελνχο πξφγλσζεο (Νεθηάξηνο 

Μ., 2014). ηα πιαίζηα ηεο αζθάιηζεο ησλ πνιηηψλ, ε αληεπηινγή (adverse selection) 

νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ αηφκσλ 

‘πςεινχ θηλδχλνπ’ θαη αηφκσλ ‘ρακεινχ θηλδχλνπ’, κηα θαη θάπνηνη ελδέρεηαη λα 

απνθξχςνπλ ππάξρνπζεο παζήζεηο γηα λα πιεξψζνπλ ιηγφηεξν. Σν χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ 

νξίδεηαη ζε εληαίν επίπεδν, αλάινγν κε ην ‘κέζν θίλδπλν’ (ή, κάιινλ, κε ηε κέζε 

πξνζδνθψκελε δαπάλε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, δειαδή ην κέζν 

θφζηνο). Απηφ πνιιέο θνξέο έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλα άηνκα ρακεινχ θηλδχλνπ λα 

ζεσξήζνπλ φηη ζε απηφ ην επίπεδν αζθαιίζηξσλ ε αγνξά αζθάιηζεο πγείαο είλαη πιένλ 

αζχκθνξε θαη λα απνθαζίζνπλ λα απνρσξήζνπλ, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο 

ησλ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ, άξα νκνίσο θαη ε κέζε δαπάλε γηα απνδεκηψζεηο θαη ηειηθά  

ηα αζθάιηζηξα.  

  ε ζχγθξηζε κε ηνπο ππνινίπνπο ηχπνπο αζθαιίζεσλ, ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, δηαθαίλεηαη 

ε αδπλακία ησλ θαηαλαισηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πγείαο ηνπο θαη λα πξνβνχλ 
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ζε νξζέο επηινγέο, θαζψο  δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο έλλνηεο. Δίλαη 

ζπλεπψο πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θάζε πξνγξάκκαηνο, νπφηε απνξξέεη ε 

αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ 

πγείαο. 

  Αλ θαη  νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηηκψλ κεηαμχ 

ησλ αγνξψλ, ε θαζνξηδφκελε ηηκή επεξεάδεη ηε δήηεζε.Δπεηδή φκσο  νη νξγαληζκνί 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο έρνπλ κνλνπσιηαθή ηζρχ ζηελ αγνξά θαη αλακεηγλχνληαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ, ε αληαγσληζηηθή αγνξά αζθάιηζεο θαηαιήγεη ζε ππεξαζθάιηζε θαη 

ππεξηίκεζε ηεο  θξνληίδα πγείαο (Vaithianathan R., 2006). χκθσλα κε ηα αλαθεξζέληα 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ππεξεζηψλ θαη 

αζθάιηζεο πγείαο δελ θαηαιήγνπλ ζε απνδνηηθέο ιχζεηο θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο,είηε ζηελ αγνξά αζθάιηζεο είηε ζηελ αγνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, γηα ηελ 

επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, νη παξεκβάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηνρεπκέλεο κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηνλ έιεγρν, ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ηδίσο ζηα δεκφζηα ζπζηήκαηα πγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πνζφηεηα Q 

 

Γηάγξακκα 1.6: Απώιεηα ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

 

  Σν Γηάγξακκα 1.6 καο δείρλεη ηηο δχν πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη απψιεηα ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ (θνηλσληθή αζθάιηζε), ην θξάηνο παξέρεη OD ηδαληθά ή πξνζπαζεί 

λα θηάζεη ηελ πνζφηεηα απηή ησλ ππεξεζηψλ-αγαζψλ, απνζθνπψληαο ζηελ θάιπςε φιεο 
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ηεο δήηεζεο. Χζηφζν, ην νξηαθφ θφζηνο ADείλαη πνιχ κεγάιν θαη μεπεξλάεη ην νξηαθφ 

φθεινο, αλ θαη ε ηηκή είλαη κεδεληθή (Ρ = 0), αθνχ ν αζζελήο-θαηαλαισηήο δελ θαηαβάιιεη 

θάπνην πνζφ θαη ε δήηεζε θαιχπηεηαη πιήξσο. Απνηέιεζκα είλαη ε απψιεηα ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο ε νπνία απεηθνλίδεηαη απφ ην ηξίγσλν ΑΔD. 

 

  ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο ηδησηηθψλ αζθαιίζεσλ (ειεχζεξε αγνξά αζθαιίζεσλ 

πγείαο), ν αζθαιηζκέλνο πιεξψλεη ΟPE θαη ιακβάλεη OQE πνζφηεηα ππεξεζηψλ-αγαζψλ 

πγείαο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζην ζεκείν Δ, φπνπ ην νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε 

ην νξηαθφ φθεινο. Απηφ ζπκβαίλεη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, φκσο είλαη εχθνιν 

λα θαηαιάβνπκε φηη ζε κηα κνλνπσιηαθή αγνξά, αιιαγή ζηελ ηηκή ή ζηελ πνζφηεηα ζα 

ζπληειέζεη θαη εδψ ζε απψιεηα θνηλσληθήο επεκεξίαο FEH. 

 

δ) Δμσηεξηθέο επηπηψζεηο (Δxternalities) 

 

  Ζ θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο πξνθαιεί ζεκαληηθέο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο ή αιιηψο εμσηεξηθφηεηεο, θαζψο ε πγεία ελφο αηφκνπ εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο 

δηθέο ηνπ απνθάζεηο αιιά θαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ. Οη εμσηεξηθέο επηπηψζεηο 

(εμσηεξηθφηεηεο) είλαη ε επίπησζε κηαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο ή δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα 

ηξίην κέξνο (άηνκν, νηθνλνκηθή κνλάδα, νηθνλνκία) ρσξίο απηφ λα έρεη άκεζε εκπινθή ζηε 

ζπλαιιαγή (Κπξηφπνπινο Γ., 2011). ηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ε ηηκή ελφο αγαζνχ δελ 

αληαλαθιά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ή φθεινο θαη έρεη πξνθχςεη έκκεζα. 

  Οη εμσηεξηθέο επηπηψζεηο δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Οη ζεηηθέο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην γεγνλφοφηη ηα νθέιε ηνπο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ θαηαλαισηή, αιιά 

δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα θξαηηθά πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνχ γηα ηελ πξφιεςε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, κηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζηαηεχεηαη ν εκβνιηαδφκελνο αιιά κεηψλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα πξνζβνιήο θάζε άιινπ 

αηφκνπ λα πξνζβιεζεί απφ ηε κεηαδνηηθή λφζν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ εμαιεηθζεί 

λφζνη πνπ κάζηηδαλ ηελ αλζξσπφηεηα ρξφληα πξηλ. Aξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο πθίζηαληαη φηαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πεξίζαιςεο αθήλνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πνιχ πςειή 

ζπκκεηνρή ζηα πγεηνλνκηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε κε θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ. 

  Τπάξρεη θαη κία ελδηάκεζε θαηεγνξία, νη ιεγφκελεο ‘αιιειεμαξηψκελεο πξνηηκήζεηο’. Δάλ 

ε αλεπαξθήο πεξίζαιςε ησλ ρξφληα αξξψζησλ, ησλ απφξσλ ή ησλ ειηθησκέλσλ κεηψλεη ηελ 

επεκεξία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, ηφηε ε επηδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αληαλάθιαζε ηέηνησλ εμσηεξηθψλ επηπηψζεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 
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ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε κεηάβαζε απφ κηα αξλεηηθή ζε κία ζεηηθή επίπησζε, 

πνπ ζα έρεη ε δηάζεζε ησλ πφξσλ.  πλεπψο, φηαλ απνθαζίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα 

έλα αγαζφ λα δηαηεζνχλ δεκφζηνη πφξνη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ή λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο, ην αγαζφ απηφ απνθηά ζεκαληηθή δεκφζηα δηάζηαζε.  

 

ε) Αζχκκεηξε Πιεξνθφξεζε 

 

  Ζ πεξίπησζε ηνπ αζζελνχο – θαηαλαισηή είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή. ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο, φπνπ ν αζζελήο αληηπξνζσπεχεη ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, δελ έρεη ηελ πιήξε γλψζε 

νχηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηελ εμέιημή 

ηεο θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, νπφηε 

εμνπζηνδνηεί ην γηαηξφ λα απνθαζίζεη αληί γηα απηφλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ππάξρεη αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην γηαηξφ, ηφζν σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ ηηκή ηεο ζεξαπείαο θαη νη γηαηξνί, πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, δξνπλ ζαλ αληηπξφζσπνη ηνπ αζζελνχο, θαζνξίδνληαο ηε ζεξαπεία 

θαη ην πψο, πνχ θαη πφηε ζα πξνζθεξζεί. πλεπψο, είλαη αδχλαην λα δξάζεη νξζνινγηθά ν 

αζζελήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, ε 

πνηφηεηα είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί δηφηη θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ γηαηξνχ, ελψ ε ηηκή δε δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία.  

   Μηα άιιε δέζκε πξνβιεκάησλ αθνξνχλ ζηελ πξνθαλή αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο 

κεηαμχ αζζελψλ θαη γηαηξψλ. Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

είλαη φηη νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε φηαλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιέγνπλ. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο φκσο αθφκε θαη αλ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηη ζέινπλ θαη 

είλαη ζε ζέζε λα ην επηδηψμνπλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ σο εκπφδην 

ηελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Ο αζζελήο 

φκσο θαηά θαλφλα δελ γλσξίδεη επαξθψο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηηο ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ή ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο. Έηζη, ν γηαηξφο, ή 

γεληθφηεξα νη παξαγσγνί ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

δήηεζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ηζρχεη νχηε ε πξνυπφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο.   

  Δπίζεο, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα αγαζά ππάξρεη ‘θπξηαξρία ηνπ θαηαλαισηή’, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ν αζζελήο δελ έρεη γλψζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ. Ζ απνπζία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ζέκαηα αγσγήο 

πγείαο θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, εληζρχνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ γηαηξνχ. 
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  Ζ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελή αιιά θαη 

αζθαιηζηή θαη ηαηξνχ. Ζ πιεξνθφξεζε απέλαληη ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη ελεξγνχλ σο ‘εθπξφζσπνη’ ησλ αζζελψλ, επηιέγνληαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία ζε απηνχο. 

 

ζη) Ζ πξνθιεηή δήηεζε  

 

   Ζ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

θαηλφκελν ηεο ‘πξνθιεηήο δήηεζεο’ (supplier-induced demand). Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πγείαο ε αβεβαηφηεηα θαη ην έιιεηκκα πιεξνθφξεζεο ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπ θαηαλαισηή θαη νδεγνχλ ζε πξνθιεηή δήηεζε.Τπάξρνπλ δχν εηδψλ 

κεραληζκνί πξφθιεζεο ηεο δήηεζεο γηα πεξίζαιςε. Ο επεθηαηηθφο, φηαλ ν γηαηξφο 

ζπληαγνγξαθεί ζε επίπεδν αλψηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ γηα θάξκαθα θαη εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο θαη ν εληαηηθφο, φηαλ ν γηαηξφο δεηά πνιχ ζπρλά λα μαλαδεί ηνλ αζζελή ηνπ γηα 

λα ηνπ παξέρεη επηπξφζζεηεο ζπκβνπιέο.  

  Ο ηξφπνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ έρεη 

εληνπηζηεί ζηαηηζηηθά φηη ζπκβάιιεη ζηε πξνθιεηή δήηεζε. ε φινπο ηνπο ηνκείο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε νξγάλσζε ηεο αγνξάο είλαη ηέηνηα ψζηε νδεγεί 

ζε κία θαηαλάισζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ζα ήηαλ αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

άξηζηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  Δπεηδή νη γηαηξνί ιακβάλνπλ νη ίδηνη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ αζζελψλ, είλαη δπλαηφλ λα νξίζνπλ 

ζεξαπεία κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πςειφηεξνπ θφζηνπο απφ απηή πνπ ζα δηάιεγε ν 

αζζελήο εάλ είρε ηέιεηα πιεξνθφξεζε. 

  Ο γηαηξφο κπνξεί λα πξνθαιεί αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

άκεζε ή έκκεζε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπ. Ο αζζελήο ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά ηνπ 

ηνκέα ηεο πγείαο έρεη κεησκέλεο δπλαηφηεηεο λα θάλεη νξζνινγηθέο επηινγέο, ιφγσ άγλνηαο 

θαη αβεβαηφηεηαο ζην ηνκέα απηφ. Αληίζεηα, ν γηαηξφο έρεη ηελ ειεπζεξία θαη ηθαλφηεηα λα 

ππνθηλήζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηε θαηαλάισζε ηνπ αζζελνχο, κεηαηνπίδνληαο αλνδηθά ηελ 

θακπχιε δήηεζεο. Οη γηαηξνί πξνβαίλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά γηα λα αλεβάζνπλ 

ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ ν αληαγσληζκφο ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είλαη νμπκέλνο. 

  πλήζσο ην θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο εκθαλίδεηαη ζε ζπζηήκαηα πγείαο φπνπ ν 

γηαηξφο ακείβεηαη θαηά πξάμε ή θαηά παξαπνκπή, θαη γίλεηαη εληνλφηεξν ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ην θφζηνο θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε 

άκεζε ή έκκεζε δηαθήκηζε ηαηξηθψλ «πξντφλησλ» ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 
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απμεζεί ε θεξδνθνξία ησλ ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν ίδην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, φπνπ ππάξρεη ππεξβάιινλ 

ηαηξηθφ δπλακηθφ. 

  Σν θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ δηαπηζηψζεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ 

γηαηξψλ θαη ηελ θαηαλάισζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 'Έρεη ππνινγηζηεί φηη αχμεζε ησλ 

γηαηξψλ θαηά 10% επηθέξεη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαηά 1% (ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ρεηξνπξγψλ, ε αχμεζε ησλ εγρεηξήζεσλ είλαη 3%). 

  Αλ ιάβνπκε ππφςε απιέο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη χςνο 

ησλ δαπαλψλ πγείαο ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ( θφζηνο ) θαη ηεο πνζφηεηαο 

ησλ θαηαλαιψκελσλ ππεξεζηψλ-αγαζψλ: 

 

Δ = C * Q, φπνπ Δ = Γαπάλεο, C = Σηκή/Κφζηνο, Q = Πνζφηεηα 

 

  Δπίζεο, γλσξίδνπκε φηη νη δαπάλεο ππνινγίδνληαη θαη απφ ην γηλφκελν ησλ εηζξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα πγείαο επί ηελ ηηκή απηψλ: 

 

Δ = Ν * Ρ, φπνπ Δ = Γαπάλεο, Ρ = Σηκή, Ν = Υξεζηκνπνηνχκελεο  Δηζξνέο, νπφηε πξνθχπηεη 

ε ζρέζε Δ = Ρ * Q = N * P 

 

  Απφ ηε ζρέζε απηή, κε πνιχ απιφ ηξφπν γίλεηαη εκθαλέο, πσο αθφκε θαη αλ ε ηηκή, ε 

πνζφηεηαθαη ην θφζηνο παξακέλνπλ ζηαζεξά, νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζα απμεζνχλ αλ 

απμεζνχλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο εηζξνέο, πνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ηαηξψλ.  

  Χζηφζν, ε πξνθιεηή δήηεζε δελ είλαη απαξαίηεηα απνηέιεζκα ππεξεπάξθεηαο ηνπ 

ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, αιιά απνηέιεζκα αιηξνπηζκνχ φπνπ ν γηαηξφο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή 

κέγηζηεο δπλαηήο θξνληίδαο πνπ ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηνλ αζζελή (Leonard, C., 

Stordeur, S., Roberfroid, D., 2009). Δπίζεο, βξέζεθε φηη νη γηαηξνί πνπ θνπξάξνπλ 

ιηγφηεξνπο αζζελείο απφ φηη ζα ήζειαλ έρνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα, καθξνβηφηεξε θαη 

ζπρλφηεξε επηζθεςηκφηεηα ζηα ηαηξεία ηνπο θαη πεξηζζφηεξεο ζπληαγνγξαθνχκελεο 

εμεηάζεηο αλά αζζελή. 

 

δ) Μνλνπψιην  
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  Ο αζζελήο – θαηαλαισηήο δελ έρεη ηε  δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ ηηκή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ – αγαζψλ θαη πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαλ ζε ζέζε λα επηιέμεη 

κεηαμχ παξφρσλ πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε αλάγθεο άκεζεο πξφζβαζεο ζε 

ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ην βξάδπ ή ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

  Ζ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ γηαηξψλ, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηελ 

απξνζπκία ησλ αζζελψλ λα ‘αιιάμνπλ γηαηξφ’ ζεκαίλεη φηη νη γηαηξνί ζπκπεξηθέξνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ σο κνλνπσιεηέο (ρξεψλνληαο π.ρ. πςειέο ακνηβέο ρσξίο κεγάιν θίλδπλν λα 

‘ράζνπλ πειαηεία’).  

  Ζ χπαξμε κνλνπσιίνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ, ελψ ζπρλά 

επεξεάδεηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ – αγαζψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

θξαηηθνχ κνληέινπ, νδεγνχκαζηε ζε έλα άθακπην, γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν 

απνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηθαλά λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπζζσξεπηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

αηειείσηε γξαθεηνθξαηία, ηελ αχμεζε ησλ ιηζηψλ αλακνλήο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ 

αζζελψλ – θαηαλαισηψλ, πνπ ζπλήζσο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο παξανηθνκίαο. 

  Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη  ζηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε , ηφηε ε πνηφηεηα θαη εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκα, πξάγκα εληειψο αληίζεην κε 

ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θξνληίδα δηαηίζεηαη 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε θαη φρη αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ θαζελφο λα πιεξψλεη. Αλ ε 

αζθάιηζε πγείαο βαζηζηεί ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο ηφηε ζα δνχκε λα αλνίγεηαη έλα 

ράζκα αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο πινπζίνπο θαη ζε εθείλεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζκέλνπο, φπνπ ν άθξαηνο θηιειεπζεξηζκφο νδεγεί ζε 

απνθιεηζκφ ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ ή αθφκε θαη ησλ ειηθησκέλσλ. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.7: Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ (ηνπ ζπγγξαθέα) 
 

   Αζζελείο     Γηαηξνί 
 

Φαξκαθνπνηνί 

   Αζθάιηζε 

    Κξάηνο 

Φαξκαθεπηηθή 

Βηνκεραλία 
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1.4 Σα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο 

 

 Σα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο νξίδνληαη σο ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ζπάλησλ πφξσλ 

κεηαμχ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ ίαζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πξναγσγή, 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο. Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη αθφκε, ηνλ ηξφπν δξάζεο 

ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ην θφζηνο θαη ηα 

νθέιε,αιιά θαη ηελ πγεία ηελ ίδηα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηεο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο (Culyer A., 2014). Χο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ζα ιέγακε 

φηη βξίζθεηαη ζην ηξίγσλν ησλ επηζηεκνληθψλ νξηνζεηήζεσλ κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο γεληθά, ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θηινζνθηθν-ηδενινγηθήο 

ζεψξεζεο ηεο πγείαο (νχιεο ., 1998). 

  Σα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο πξνέθπςαλ απν ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εξγαζίαο, 

ησλ δεκνζίσλ  νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ management. ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ε ρνιή ηνπ ηθάγν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο πεξί ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επελδχζεηο ζε αλζξσπίλνπο 

πφξνπο βνεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ελ ζπλερεία νδεγεί ζηελ πνιηηηζηηθή 

θαη θνηλσληθή άλνδν. 

  Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε έθξεμε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ε 

ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ πνπ απνξξνθά ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο, ρσξίο ηελ παξάιιειε αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ησλζπζηεκάησλ πγείαο, απνηεινχλ ην ρψξν εζηίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο. Ζ αλαγθαηφηεηα γηα έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζε ηεο 

δαπάλεο ζηελ πγεία είλαη πην επίθαηξε θαη αλαγθαία θαζψο θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο, ζπλεπψο ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε. 

  ηφρνο ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ  φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο πγείαο είλαη ν εμνξζνινγηζκφο 

ησλ δαπαλψλ θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, φρη νη θάζεηεο πεξηθνπέο. Σα 

νηθνλνκηθά ηεο πγείαο, έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ απνδνηηθή 

ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ αληαγσληζηηθή 

ρξήζε ησλ πφξσλ παξαπέκπεη ζε επηινγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά 

ζεκειησκέλεο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο (Robbins L., 1932). Οη 

ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή αθνινπζνχλ ηελ 

παξαπάλσ θηινζνθία θαη ζε γεληθέο γξακκέο έρνπλ ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Γηα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή φια απηά, απαηηείηαη πξψηα απφ φια ε 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ πγεηλνκηθνχ ράξηε ηεο θάζε ρψξαο θαη ελ ζπλερεία ε 
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απνηχπσζε απηνχ, ηφζν ζε επίπεδν αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ, 

κνλάδσλ αιιά θαη πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. 

 

1.4.1 Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε 

 

  Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ελαιιαθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θξνληίδαο πγείαο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο. θνπφο ηεο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ (decision makers) λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

πνιηηηθήο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη λα ππνδείμνπλ ην πξφγξακκα κε ην κεγαιχηεξν επίπεδν 

νθέινπο πγείαο κε δεδνκέλν θφζηνο ή ην επηζπκεηφ επίπεδν νθέινπο πγείαο κε ην κηθξφηεξν 

θφζηνο. Απνηειεί ην δηεζλψο πην απνδεθηφ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ κε γλψκνλα ηελ αξρή 

ηνπ value for money, δειαδή φζν ην δπλαηφ πην πνιιά, γηα πην πνιινχο κε δεδνκέλν έλα 

ζπγθεθξηκέλν budget. Οη πιένλ απνδεθηέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο αλάιπζεο 

είλαη: 

 

• Αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο 

• Αλάιπζε θφζηνπο‐απνηειεζκαηηθφηεηαο 

• Αλάιπζε θφζηνπο‐ρξεζηκφηεηαο 

• Αλάιπζε θφζηνπο‐νθέινπο 

• Αλάιπζε θφζηνπο‐απνδνηηθφηεηαο 

 

1.5 Σν θάξκαθν  

 

  Παξαθάησ αθνινπζνχλ νξηζκνί, έλλνηεο θαζψο θαη δηαθφξεο δηαδηθαζίεο έξεπλαο, 

θιηληθψλ κειεηψλ, έγθξηζεο θαη ε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θιάδνπ γεληθφηεξα, ψζηε ζηελ πνξεία λα γίλεη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. 

 

1.5.1 Οξηζκφο 

 

  Φάξκαθν γεληθά νλνκάδεηαη θάζε ρεκηθή νπζία ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θάζε έκβηνπ φληνο ή κηθξννξγαληζκνχ φηαλ εηζέιζεη ζε απηφλ. Απινχζηεξα 

ραξαθηεξίδεηαη θάζε νπζία ή παξαζθεχαζκα πνπ αλαθνπθίδεη, είηε ζεξαπεχεη, απφ 

αζζέλεηεο ή πφλνπο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθφηεξα απνθαζηζηά ηελ αλζξψπηλε 

πγεία. 
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  χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) θάξκαθν 

ραξαθηεξίδεηαη: 

  Κάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ, πνπ παξάγεηαη, πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε, ή παξνπζηάδεηαη 

γηα ρξήζε ζηε δηάγλσζε, ζηε ζεξαπεία, ζην κεηξηαζκφ ή ζηελ πξφιεςε λφζνπ, κε 

θπζηνινγηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ή ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δψα 

θαζψο θαη γηα ρξήζε ζηελ απνθαηάζηαζε, ηε δηφξζσζε, ή ηε κεηαβνιή νξγαληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηνλ άλζξσπν ή ηα δψα. 

1.5.2  Σαμηλφκεζε θαξκάθσλ 

  Ζ ηαμηλφκεζε γεληθά ησλ δηαθφξσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αθνινπζεί πέληε ζπλήζσο 

θχξηεο κεζφδνπο: 

1. Υεκηθή: δειαδή απφ ηελ ρεκηθή νκάδα ζηελ νπνία κπνξεί απηά λ΄ αλήθνπλ, π.ρ. 

αιθαινεηδή, 

2. Φαξκαθνινγηθή: εθ ηεο θαξκαθνινγηθήο ηνπο δξάζεο, π.ρ. αλαιγεηηθά, 

ζπαζκνιπηηθά, αληηκηθξνβηαθά, αλαηζζεηηθά, θ.ιπ. 

3. Θεξαπεπηηθή: εθ ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπο δξάζεο, π.ρ. αληηθαηαζιηπηηθά, 

αλζεινλνζηαθά, αγρνιπηηθά θ.ιπ. 

4. χλζεηε: εθ ηεο παζήζεσο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή νξγάλνπ γηα ην νπνίν 

ρνξεγνχληαη θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ π.ρ. αληηζεπηηθά, αληηρνιηλεξγηθά, 

θαζαξηηθά, απνρξεκπηηθά, βιελλνιπηηθά θ.ιπ. 

5. Γεπηεξεπφλησο: εθ ηεο κνξθήο δηάζεζήο ηνπο πξνο ρξήζε αλάινγα ηεο ειηθίαο θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ιήπηε, π.ρ. δηζθία, ζθφλε, ηακπιέηεο, ζηαγφλεο, ππφζεηα, 

ελέζηκα, νξνί, εκβφιηα θ.ιπ. 

 

1.5.3 Δίδε θαξκάθσλ 

 

 Σα βαζηθά είδε ησλ θαξκάθσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξία (3) είδε: 

Α) Σα θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ησλ νπνίσλ ε βάζε απνηειείηαη απφ δηάθνξα θπηηθά  

κέξε (ξίδα, θινηφο, άλζε, θχιια), κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηα αιθαινεηδή, ηνπο γιπθνδίηεο, 

δηάθνξα πηεηηθά έιαηα θ.ά. 

Β) Σα θάξκαθα δσηθήο πξνέιεπζεο, ησλ νπνίσλ ε βάζε ιακβάλεηαη απφ δσηθνχο 

νξγαλζκνχο, κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηηο ελδνθξηλείο νξκφλεο (ηλζνπιίλε, αδξελαιίλε 

θ.ά.), ηηο ηζηηθέο νξκφλεο (ζεξνηνλίλε, πξνζηαγιαλδίλεο θ.ά.), θαζψο θαη πιήζνο 

αληηβηνηηθψλ πνπ είλαη παξάγσγα δχκσζεο κηθξννξγαληζκψλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/WHO
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Γ) Σα θάξκαθα ρεκηθήο πξνέιεπζεο, ησλ νπνίσλ ε βάζε απνηειείηαη απφ ζπλζεηηθά ή 

εκηζπλζεηηθά ρεκηθά παξάγσγα, κέζα απφ ρεκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο (θαιηζά 

Λ., 2013). 

 

1.5.4 Καηεγνξίεο θαξκάθσλ 

 

1. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

2. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

3. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

4. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

5. Φάξκαθα θαηά ησλ ινηκψμεσλ 

6. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο – νξκφλεο 

7. Φάξκαθα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηε γπλαηθνινγία, ζηε καηεπηηθή θαη επί δηαηαξαρψλ    

ζηελ νχξεζε 

8. Αληηλενπιαζκαηηθά θαη αλνζνηξνπνπνηεηηθά θάξκαθα 

9. Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ αίκαηνο θαη ζξέςεο 

10.  Φάξκαθα αξζξνπαζεηψλ θαη κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ 

11.  Φάξκαθα νθζαικηθψλ παζήζεσλ 

12.  Φάξκαθα παζήζεσλ ξηλφο-ψησλ-ζηνκαηνθάξπγγα 

13.  Φάξκαθα παζήζεσλ ηνπ δέξκαηνο 

14.  Δλεξγεηηθή-παζεηηθή αλνζνπνίεζε 

15.  Φάξκαθα αλαηζζεζίαο 

16.  θηαγξαθηθέο νπζηέο ζηηο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο 

17.  Φάξκαθα αληηκεηψπηζεο δειεηεξηάζεσλ 

 

1.5.5 ηάδηα - Φάζεηο θιηληθψλ κειεηψλ 

 

 Αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζηηο θάζεηο ησλ θιηληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ 

θαξκάθνπ, ψζηε λε γίλεη θαηαλνεηή ε ηδηαηηεξφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 

αγνξαίνπ ηειηθά ζθεπάζκαηνο. 

 Μεηά ην ζηάδην ησλ πξνθιηληθψλ κειεηψλ ζε πεηξακαηφδσα, αθνινπζνχλ νη θιηληθέο 

κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε αλζξψπνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην 

πεηξακαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ελφο θαηλνηφκνπ θαξκάθνπ. 

  Οη θάζεηο ησλ θιηληθψλ κειεηψλ είλαη ηέζζεξηο θαη νλνκάδνληαη Φάζεηο I, II, III, IV. Οη 

θάζεηο II θαη III κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ππνθάζεηο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηα Διιεληθά 

γξάκκαηα α θαη β. Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ, κπνξεί νη θάζεηο λα 
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εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη έηζη έλα θάξκαθν λα αμηνινγείηαη ηαπηφρξνλα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θάζεηο.  

 

α) Φάζε I  

  Απηή ε θάζε αθνινπζεί κεηά απφ κηα ζεηξά πεηξακάησλ ζε δψα θαη είλαη ην πξψην βήκα 

ζην λα εθηηκεζεί ε αλεθηηθφηεηά ηνπ ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ αζθάιεηα ηνπ θαξκάθνπ 

κειεηάηαη ζε δηάθνξεο δφζεηο. Δπεηδή ελδερνκέλσο ππάξρεη ν θίλδπλνο άγλσζησλ 

παξελεξγεηψλ, ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ είλαη κηθξφο (20-100) θαη ε δηάξθεηα ηεο θάζεο 

ζχληνκε (2-3 εβδνκάδεο). ηε Φάζε Η, ζπκκεηέρνπλ πγηείο αζζελείο θαη ζηφρνο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξαπεπηηθήο δφζεο, ησλ επαλαιακβαλφκεσλ δφζεσλ θαη ηεο δφζεο 

αζθαιείαο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαξκάθνπ  θαη 

ησλ θαξκαθνθηλεηηθψλ θαη θαξκαθνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζπλήζσο 

εζεινληέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζεο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θαιχηεξν 

ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο θιηληθήο θάζεο.  

 

β) Φάζε IIα  

  ηε Φάζε ΗΗα, ζπλαληάκε πξνζπάζεηεο εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ ζε νξηζκέλνπο πιεζπζκνχο αζζελψλ, κε ην δείθηε 

αζθαιείαο λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζηφρν. 

 

γ) Φάζε IIβ  

  ηε Φάζε ΗΗβ, νη κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαξκάθνπ είλαη 

πην έληνλεο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία απφδεημήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαξκάθνπ.  

 

δ) Φάζε IIIα  

  ηε Φάζε ΗΗΗα, έρεη ήδε απνδεηρηεί ε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε λφζνθαη είλαη νπζηαζηηθά ε θάζε πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ 

θαθέινπ γηα έγθξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο Δζληθνχο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Δδψ, 

ζπλαληάκε θαξκαθννηλνκηθέο κειέηεο, αιιειεπηδξάζεηο κε ηξνθέο θαη άιια θάξκαθα, 

αληελδείμεηο ρνξήγεζεο θαη επηδξάζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Οη πιεξνθνξίεο 

ηεο θάζεο απηήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Πεξίιεςεο ησλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο.  

 

ε) Φάζε IIIβ  
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  ηε Φάζε ΗΗΗβ, ζπλαληάκε κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηνπο 

Οξγαληζκνχο έγθξηζεο θαη πξνεγνχληαη ηεο έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ 

αγνξά.  

 

ζη) Φάζε IV  

  ηε Φάζε IV, έρνπκε ηηο κειέηεο Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο (Pharmacovigilance), πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηπρφλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο δελ είραλ αληρλεπζεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο ησλ θιηληθψλ κειεηψλ (Γεκέηδνο Κ., Σζαληίιε – Καθνπιίδνπ Α., 

θαιηζά, Δ., 2008). 

 
 
 

 

 
 

 

Γηάγξακκα 1.8: Πνζνζηά ησλ δαπαλώλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ελόο λένπ θαξκάθνπ 

πνπ  απνξξνθά θάζε ζηάδην (PhRMA, Annual Membership Survey 2013) 

 

  χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1.9, ζηε ρψξα καο, κεηά ην 2015 ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

θιηληθψλ κειεηψλ ην 2015 δηεμήρζε ζε λνζνθνκεία ηεο 1εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο (178) θαη νη ιηγφηεξεο ζηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 

Διιάδαο. 

 

Πξνθιηληθέο δνθηκέο/ Γνθηκέο ζε 

δψα 

Φάζε Η 

Φάζε ΗΗ 

Φάζε ΗΗΗ 

Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

Φαξκαθνεπαγξχπλεζε 

Λνηπά 

21,50% 

8,70% 

12,50% 
35,70% 

8,30% 

9,80% 

 3,50% 
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Γηάγξακκα  1.9: Αξηζκόο θιηληθώλ κειεηώλ αλά ΤΠΔ γηα ην έηνο 2015 (GREDIS 

ΔΟΦ,2015) 

 

 
 

Γηάγξακκα 1.10: Καηαλνκή θιηληθώλ δνθηκώλ αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαξκάθσλ   

(GREDIS ΔΟΦ,2015) 

 

  Σν 70% ησλ θιηληθψλ κειεηψλ ην 2015 αθνξνχζαλ νγθνινγηθέο δξαζηηθέο νπζίεο ελψ ην 

5% αθνξνχζε αζζέλεηεο θαηά ησλ ινηκψμεσλ, φπσο δείρλεη ην Γηάγξακκα 1.10. 
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5% 

4% 

4% 
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4% 

2% 
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1.6 Πξσηόηππν θάξκαθν  

 

  Σα πξσηφηππα θάξκαθα είλαη θαηλνηφκα θάξκαθα πνπ αλαπηχζζνληαη κεηά απφ πνιπεηή 

εξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή έξεπλα. ε παγθφζκην επίπεδν, ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

ππφθεηληαη ζε απζηεξνχο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ εηαηξεία πνπ αλαθαιχπηεη έλα λέν 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ θαη εγθξίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη αθνινχζσο, 

απνθηά δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ θαξκάθνπ 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, επηηξέπεηαη, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, ε 

λφκηκε παξαγσγή ηνπ ίδηνπ αθξηβψο θαξκάθνπ θαη απφ άιιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο.  

  Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξσηνηχπσλ, ηα ιεγφκελα νξθαλά 

θάξκαθα, ηα νπνία είλαη πξσηφηππα  πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηάγλσζε, ηελ πξφιεςε ή ηε  

ζεξαπεία παζήζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη  θίλδπλν γηα ηε δσή ή είλαη πνιχ ζνβαξέο, ζπάληεο  

παζήζεηο. Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δελ  είλαη  πξφζπκεο λα  αλαπηχμνπλ ηέηνηα θάξκαθα 

θαζψο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπο δε ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο  

αλακελφκελεο  πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ ρσξίο ηελ παξνρή θηλήηξσλ, νπφηε παξνπζηάδνπλ  

ειάρηζην νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ 

 

1.6.1 Έγθξηζε πξσηνηχπσλ θαξκάθσλ 

 

  ηελ Δ.Δ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΜΔΑ), ελψ ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ FDA (Food&Drug 

Administration). 

Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκάθνπ, ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνπ αθνινπζείηαη 

θαη ηνλ ηχπν θαξκάθνπ. Μηα πιήξεο αίηεζε γηα έγθξηζε πξσηφηππνπ θαξκαθεπηηθνχ 

πξντφληνο, ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ελφηεηεο (modules): 

–Δλφηεηα 1 (module 1): πεξηέρεη εηδηθά δηνηθεηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα (δεδνκέλα)  

–Δλφηεηα 2 (module 2): πεξηέρεη πνηνηηθέο,  κε θιηληθέο θαη θιηληθέο εθζέζεηο 

   εκπεηξνγλσκφλσλ (Overall Summaries & Overviews on chemical, non-clinical and  

   clinical documentation)  

–Δλφηεηα 3 (module 3): πεξηέρεη ρεκηθή, θαξκαθεπηηθή ή/θαη βηνινγηθή ηεθκεξίσζε 

–Δλφηεηα 4 (module 4): πεξηέρεη ηνμηθνινγηθή/ θαξκαθνινγηθή ηεθκεξίσζε 

–Δλφηεηα 5 (module 5): πεξηέρεη θιηληθή ηεθκεξίσζε 



                                   

31 
 

 

Οη θάζεηο ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο είλαη νη παξαθάησ: 

α) Φάζε πξηλ ηε θαηάζεζε 

  Πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε πξφζβαζεο ε νπνία γίλεηαη 6-18 κήλεο πξηλ ηε θαηάζεζε ηεο 

Αίηεζεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο (ΑΑΚ). Ζ Δπηηξνπή γηα Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα 

Αλζξψπηλεο Υξήζεο (CHMP) απνθαίλεηαη ζε δχν κήλεο αλ ην πξντφλ εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ε ΑΑΚ.  

β) Καηάζεζε – Έιεγρνο εγθπξφηεηαο  

  Πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αηηνχληα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

θαη ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο πνπ ν ΔΜΔΑ πξαγκαηνπνηεί ζε 10 εξγάζηκεο κέξεο.  

γ) Πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο  

  Πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζεζε  μερσξηζηψλ εηζεγήζεσλ ζηελ επηηξνπή CHMP απφ 2 

εηδηθνχο εηζεγεηέο. ηε ζπλέρεηα ε CHMP, ηελ 120ε εκέξα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αμηνιφγεζεο πηνζεηεί ηε γεληθή επηζθφπεζε ηνπ θαθέινπ, ηελ πξνζσξηλή εηζήγεζε θαη ηνλ 

Δληαίν Καηάινγν Δξσηεκάησλ. ην ζηάδην απηφ, ε δηαδηθαζία ζηακαηά πξνζσξηλά θαη ν 

αηηψλ θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ππεβιήζεζαλ κέζα ζε 6 κήλεο. Ζ 

θάζε απηή δηαξθεί 80 εκέξεο. 

δ) Γεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο  

  Πεξηιακβάλεη ηε ζχληαμε ηεο Δληαίαο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο 30 κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή 

ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ αηηνχληα, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο CHMP θαη ζηνλ 

αηηνχληα. Μεηά 30 κέξεο, ε επηηξνπή πηνζεηεί ηε γλσκνδφηεζε, εθφζνλ έρνπλ απαληεζεί 

απφ ηνλ αηηνχληα φια ηα εξσηήκαηα ηεο 120ήο εκέξαο. Ζ ηειηθή γλσκνδφηεζε ηεο CHMP 

δίδεηαη κεηά απφ άιιεο 30 εκέξεο, αθφκα θαη αλ παξακέλνπλ εθθξεκή δεηήκαηα πνπ ν 

αηηψλ θαιείηαη θαη πάιη λα απαληήζεη. Ζ ηειηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πξνσζείηαη 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αθνχ εγθξηζεί θαη απφ απηή, εθδίδεηαη ε άδεηα θπθινθνξίαο 

κέζα ζε 67 εκέξεο.  

ε) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξντφληνο  

  Λακβάλνπλ ρψξα δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο (Γεκέηδνο, Κ. & Σζαληίιε – Καθνπιίδνπ, Α. & 

θαιηζά, Δ., 2008). 

 

1.6.2 Γηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο πεξηερνκέλσλ θαθέινπ 

 

  Καηά ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ελφο θαξκάθνπ ζηελ αγνξά θαη κέζσ ησλ κειεηψλ πνπ 

ζπλερίδνληαη κε πξαγκαηηθά πιένλ ζηνηρεία κέζσ ηεο Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο, κπνξεί λα 

επέιζνπλ δηάθνξεο κεηαβνιέο ησλ σο ηφηε θαηαγεγξακκέλσλ θαη δεισζέλησλ ζηνηρείσλ 
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ηνπ ζθεπάζκαηνο (ελδείμεηο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ζχλζεζε, ζπζθεπαζία θηι).  ε απηή 

ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ήδε θαηαηεζεηκέλνπ θαθέινπ ελψ ε 

ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο (variation 

procedure)  ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

 

1.6.3 Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο (Παηέληα) 

 

  Αλέθαζελ, ην θφζηνο ηεο Φαξκαθεπηηθήο θαη Βηνηερλνινγηθήο έξεπλαο γηα ηελ αλαθάιπςε 

λέσλ, πξσηφηππσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή 

αγγίδεη δηζεθαηνκχξξηα δνιάξηα, δεδνκέλνπ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο αιιά θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ λέσλ ζθεπαζκάησλ (εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα, βηνηερλνινγηθά 

θάξκαθα).  Γηα λα γίλεη απφζβεζε απηνχ ηνπ θφζηνπο ηα πξσηφηππα θάξκαθα θαιχπηνληαη 

απφ δίπισκα επξεζηηερλίαο (παηέληα), απφ ηελ ψξα πνπ ζα ζπληεζεί ην κφξηφ ηνπο.    

χκθσλα κε ηνλ FDA (Food and Drug Administration, USA), ε παηέληα δηαξθεί γηα 20 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο γηα έγθξηζε, φκσο πνιινί παξάγνληεο κπνξεί λα 

θαζνξίζνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα κηαο παηέληαο (ΦΔΔ, ΦΔΚ 983/30-3-2012 Β’, Αξζξν 4, 

παξ.4.). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ε θαηλνηνκία θαη έηζη νη αληαγσληζηηθέο 

εηαηξείεο εκπνδίδνληαη λα παξάγνπλ θαη απηέο ηα ίδηα θάξκαθα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

  Μεηά ην πέξαο ηεο 20εηίαο φηαλ θαη ιήμεη ε παηέληα, δίλεηαη άκεζα ε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

θπθινθνξία πνιιψλ νπζησδψο φκνησλ θαξκάθσλ (ηα γλσζηά σο γελφζεκα ή generics) πνπ 

παξάγνληαη απφ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ έρνπλ επελδχζεη ζηελ έξεπλά ηνπο, αιιά πιεξνχλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξαγσγή. Ζ ηηκή ηνπ πξσηνηχπνπ κεηψλεηαη 

δξαζηηθά (ζηελ Διιάδα 50%), σζηφζν ηα πξσηφηππα off-patent θάξκαθα παξακέλνπλ ην 

κέηξν ζχγθξηζεο θαη ην πεδίν αλαθνξάο ησλ γελνζήκσλ. 

  Λφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ελδέρεηαη ζην δηάζηεκα ηεο 20εηίαο πνπ 

δηαξθεί ε παηέληα ην πξσηνηχπνπ θαξκάθνπ, λα αλαθαιπθζνχλ λέα, πην θαηλνηφκα θαη 

απνηειεζκαηηθά θάξκαθα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα λφζν. Σν απνηέιεζκα απηφ ζα 

επεξεάζεη ηνλ θχθιν δσήο θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ ζθεπάζκαηνο, άξα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο, αλ θαη ε παηέληα πξνζηαζίαο ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη. 

 

1.6.4 Ο ξφινο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

 

  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θπθινθνξία ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ 

αλζξψπηλεο ρξήζεο ζηελ αγνξά είλαη ε ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο γηα ηελ νπνία 

θαηαηίζεηαη ζηνλ ΔΟΦ θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ Διιεληθή 



                                   

33 
 

Ννκνζεζία  (ελαξκφληζε κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή)  απαξαίηεηα ζηνηρεία. Αθνινπζεί ε 

θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ)  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηηκήο κε ηελ νπνία ην πξντφλ ζα θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά, αθνχ θπζηθά έρεη εθδνζεί ε 

Άδεηα Κπθινθνξίαο. 

  Απφ ην 2007, ζεζπίζηεθε έλα ζχζηεκα ξαληεβνχ κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ΔΟΦ, γηα ηελ 

θαηάζεζε ησλ αηηεκάησλ έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο άδεηαο θαξκάθνπ απφ ηνλ ΔΟΦ,  κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ε θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε δεζκεχεη ηελ εκεξνκελία πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί δηνηθεηηθά ην αίηεκα ηεο.  

  Ζ αίηεζε θαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ, γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, θαηαηίζεληαη 

ζηε ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Πξντφλησλ (∆ΤΔΠ) ηνπ ΔΟΦ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα Γξακκαηείαο θαη ∆ηνηθεηηθνχ Διέγρνπ, γηα ηε δηεμαγσγή 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαθέινπ. ηε ζπλέρεηα νη ελφηεηεο 1, 2, 4 θαη 5  ηνπ 

θαθέινπ πξνσζνχληαη ζηελ ∆ηεχζπλζε Αμηνιφγεζεο Πξντφλησλ, ελψ ε ελφηεηα 3  ζηελ 

∆ηεχζπλζε Δξγαζηεξίσλ πξνο αμηνιφγεζε. Οη εηζεγήζεηο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ 

δηεπζχλζεσλ, πξνσζνχληαη απφ ηελ ∆ηεχζπλζε Αμηνιφγεζεο Πξντφλησλ πξνο γλσκνδφηεζε 

ζην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Δγθξίζεσλ (ΔΔ), ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο απφ 

παλεπηζηεκηαθνχο θαη 1-2 ζηειέρε ηνπ ΔΟΦ.  Με ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΔΔ,  ην 

ζέκα πξνσζείηαη εθ λένπ ζηε ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Πξντφλησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα Έθδνζεο Αδεηψλ θαη Κσδηθνπνίεζεο Απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εκπιέθνληαη θαη ηα 

ηκήκαηα Γεληθνχ Αξρείνπ Πξντφλησλ θαη Μεραλνγξαθηθήο Δλεκέξσζεο.  

  Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο,  ζην θάξκαθν ρνξεγείηαη έλαο θσδηθφο θαη ε 

εκπιεθφκελε εηαηξεία πξνκεζεχεηαη απφ ηνλ ΔΟΦ ηηο απαξαίηεηεο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο γηα 

ηε δηάζεζε ηνπ ζηελ αγνξά.  Ο εηδηθφο θσδηθφο απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαξκάθνπ γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ ειιεληθή ή άιιε αγνξά.  

  ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί απφ ην ΔΔ, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε 

ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ∆ΤΔΠ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ 

∆επηεξνβάζκηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ επαλεμέηαζε ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο. Ζ έλζηαζε κπνξεί λα θαηαηεζεί εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο,  

κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ε απφθαζε θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε.  

  Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκάθνπ αλζξψπηλεο ρξήζεο θαζψο θαη γηα θάζε 

ηξνπνπνίεζε απηήο καδί κε ηνλ απαξαίηεην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ,  θαηαβάιιεηαη εηδηθφ 

ηέινο (παξάβνιν) αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνπ 

αθνινπζείηαη. Οη ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ ηειψλ δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ αχμεζε ην 2008  
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θηάλνληαο ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. Δάλ ην θάξκαθν έρεη ιάβεη έγθξηζε κέζσ θεληξηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε, θαηαβάιεη ηέινο γηα ηελ έθδνζε θσδηθνχ θαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ (Γεκέηδνο Κ., Σζαληίιε–Καθνπιίδνπ Α.,  

θαιηζά  Δ. 2008). 

 

1.6.5 Βαζηθά πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη αδεηνδφηεζεο 

 

  Όπσο πξνθχπηεη θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε πνπ αθνινπζεί, ηα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:   

1. εκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ειιείςεσλ ζε επίπεδν 

ζηειέρσζεο ηνπ ΔΟΦ πνπ επηηάζεθαλ κεηά απφ έλα αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκφ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ έκπεηξσλ ζηειερψλ ην ηειεπηαίν έηνο θαη αδπλακία πξφζιεςεο λέσλ.  

2.  πληήξεζε παξαδνζηαθνχ  – «γξαθεηνθξαηηθνχ»  κνληέινπ ιεηηνπξγίαο κε ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΦ,  θπξίσο ζηα ηκήκαηα ηεο ∆ΤΔΠ (αξρηθφο 

έιεγρνο θαη ηειηθφ ζηάδην έθδνζεο ηεο άδεηαο)  θαη γλσκνδνηήζεσλ απφ ην ΔΔ. 

3. Έιιεηςε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο θαη αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο αξρείσλ κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε επηθχξσζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ.  

4.  Με απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία, 

ηα νπνία θαηαβάινπλ νη επηρεηξήζεηο,  γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   

5. Τςειφ θφζηνο ην νπνίν ζπλνδεχεη ηελ φιε δηαδηθαζία. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο 

αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ,  ην ρξεκαην-

νηθνλνκηθφ θφζηνο ππφ ηελ κνξθή ηειψλ,  αιιά θαη ζεκαληηθά επθαηξηαθά θφζηε πνπ 

επσκίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο κε θπθινθνξίαο. 

 

1.7  Γελόζεκν θάξκαθν  

  

  Σν γελφζεκν θάξκαθν πεξηέρεη ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία (ην ζπζηαηηθφ πνπ πξνζδίδεη ζην 

θάξκαθν ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα – δξάζε) κε ην αληίζηνηρν πξσηφηππν 

θάξκαθν, ζε ίδηα πνζφηεηα. Έρεη αλαπηπρζεί δειαδή κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ίδην ή 

βηντζνδχλακν, λα είλαη ην ίδην αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθφ κε ην πξσηφηππν θάξκαθν. Με 

ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνηχπνπ, πνπ πάληα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θαη απφ άιιεο εηαηξείεο θαξκάθσλ. 
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1.7.1 Έγθξηζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

  

  Γηα ηελ έγθξηζε ελφο γελνζήκνπ θαξκάθνπ/νπζησδψο νκνίνπ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

θαθέινπ, ν νπνίνο ζα απαξηίδεηαη απφ ηηο ελφηεηεο 1, 3 θαη 5, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Ζ ελφηεηα 5 πεξηιακβάλεη θαη κειέηεο βηντζνδπλακίαο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ γηα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ζηεξεψλ θαξκαθνηερληθψλ 

κνξθψλ (δηζθία, θάςνπιεο θηι).  Ζ κε ππνβνιή κειέηεο βηντζνδπλακίαο/ ζεξαπεπηηθήο 

ηζνδπλακίαο/ζπγθξηηηθήο βηνδηαζεζηκφηεηαο πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

εκπεξηζηαησκέλε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε (waiver/justification). ε πεξηπηψζεηο πγξψλ 

κνξθψλ ή γηα ηδηνζθεπαζκάησλ ηνπηθήο ή δεξκαηηθήο ρξήζεο δελ απαηηείηαη κειέηε 

βηντζνδπλακίαο, αιιά ε θαηάζεζε θιηληθψλ  κειεηψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Οη παξαπάλσ κειέηεο δηελεξγνχληαη 

ζπλήζσο απφ εηδηθά εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Καλαδάο, Ρνπκαλία, Σζερία, θηι)  θαζψο 

δελ ππάξρεη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε ζηελ Διιάδα. 

 

1.7.2 Άδεηα θπθινθνξίαο γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

 

  Μεηά ην πέξαο εηθνζαεηίαο, πνπ είλαη ε πεξίνδνο απνθιεηζηηθφηεηαο ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ελφο πξσηφηππνπ θαξκάθνπ απφ ηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία πνπ ην αλαθάιπςε, ε 

παξαγσγή αληίζηνηρνπ γελφζεκνπ θαξκάθνπ απφ άιιε εηαηξεία κπνξεί λα επηηξαπεί θαη λα 

αδεηνδνηεζεί θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. Ζ αδεηνδφηεζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία απφ θάπνηα εζληθή αξρή 

ηεο Δ.Δ. ή απφ ηνλ Δπξσπατθφ νξγαληζκφ θαξκάθσλ (ΔΜΔΑ) θαη πξνβιέπεη εμνλπρηζηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε ηνπ πξνο εμέηαζε 

γελφζεκνπ θαξκάθνπ (θαιηζά Λ., 2013). 

 

1.8 Ζ θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή 

 

 «Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ εθείλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

θαζηζηνχλ ηα θάξκαθα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο άκεζα θαη εχθνια πξνζβάζηκα 

ζηνπο πνιίηεο» (Γείηνλα Μ., Κπξηφπνπινο Γ., 1999).  

 Ζ θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα εμεηδηθεχεηαη ζπλήζσο ζε πνιηηηθέο θαη κέηξα 

νξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ειέγρνπ ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο θαη 

εμνξζνινγηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

επάξθεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε πξνζηαζία ηειηθά, ηεο δεκφζηαο πγείαο. Δθηφο απφ ην ζέκα 
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ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ, ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή αλαιχεηαη ζε δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηεο θαηαλάισζεο θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, κε ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή πεξηνξηζκψλ ζηε δήηεζε αιιά θαη ηελ 

πξνζθνξά ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

  Οη ζηφρνη ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο νξίδνληαη σο «ηζνξξνπνχληεο κεηαμχ ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαξκάθνπ σο θνηλσληθνχ αγαζνχ, θαη ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, 

κε ηελ παξαδνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκάθνπ σο εκπνξηθνχ αγαζνχ» (Γθφιλα Υ., 

Παξαηζηψθαο  Ν., Βεληνχξεο Ν., 2013). 

  ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο εθηεηακέλεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ηζνξξνπία απηή 

έρεη κεηαβιεζεί ζε ηξηγσληθή: είλαη ζαθέο φηη εμαθνινπζεί λα πξνέρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

θαξκάθνπ σο θνηλσληθνχ αγαζνχ, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, αιιά ν ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηήξημεο ηεο 

«εκπνξηθήο» δηάζηαζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο θαίλεηαη λα έρεη παξακεξηζηεί απφ 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα επηηεπρζεί δεκνζηννηθνλνκηθφο έιεγρνο – λα ειεγρζεί ε 

θαηαλάισζε θαη ε πξνθαινχκελε δαπάλε, αθφκε θαη κε βίαηε πξνζαξκνγή ζε φξηα θαη 

απφιπηα λνχκεξα, ηα νπνία δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε γηα 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ  πνιηηψλ. 

 

1.8.1  Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο 

 

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα θάξκαθν έρεη ιάβεη έγθξηζε θπθινθνξίαο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 

ε ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηκή απφ 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ.  Σα πξσηφηππα ηδηνζθεπάζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ 

ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο,  γηα ηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί έξεπλα δξαζηηθήο νπζίαο ή 

θαξκαθνηερληθήο κνξθήο ειιεληθήο επξεζηηερλίαο θαη δελ ππάξρεη αληίζηνηρν φκνην 

ηδηνζθεχαζκα ζε άιιε ρψξα,  ηηκνινγνχληαη βάζεη θνζηνινγίνπ.  

θνζηνιφγην ελφο πξσηφηππνπ θαξκάθνπ ειιεληθήο παξαγσγήο ζα πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο γηα θάζε κνξθή θαη ζπζθεπαζία,  νη δαπάλεο 

∆ηνίθεζεο - ∆ηάζεζεο - ∆ηάδνζεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

επηθαηξνπνηεκέλνπο αλά δηεηία πίλαθεο,  νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα κέζα 

αληίζηνηρα έμνδα ηνπ θιάδνπ. Μαδί κε φια ηα παξαπάλσ, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ,  ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

  Βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ. 3457 (ΦΔΚ 64/16.01.2014), νξίδεηαη ε κέζνδνο  

ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ αλαθνξάο ππφ πξνζηαζία (on-patent). Ζ αλψηαηε ηηκή 
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παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex -factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

παηέληαο νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

ΔΔ, πνπ δηαζέηνπλ θαη επηζήκσο δεκνζηεχνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία. Οη κέγηζηεο ηηκέο 

αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά πξνο ηα θάησ θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη έλα δειηίν ηηκψλ. Γηα λα 

ιάβεη ηηκή γηα πξψηε θνξά έλα θάξκαθν, πξέπεη λα έρεη ηηκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία 

θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Οη ρψξεο ηεο ΔΔ,  γηα ηηο νπνίεο πθίζηαληαη επίζεκα ζηνηρεία,  

αλαθνηλψλνληαη κε ην 1° ∆ειηίν Σηκψλ θάζε ρξφλν. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο,  

απαηηείηαη ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ,  λα έρεη ιάβεη ηηκή ζηελ ίδηα κνξθή θαη πεξηεθηηθφηεηα,  

ζε ηξία (3)  ηνπιάρηζηνλ απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

  Όζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ αλαθνξάο ρσξίο πξνζηαζία (off-patent), ε 

αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex-factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε 

ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, κεηψλεηαη απηφκαηα είηε ζην 50% ηεο 

αξρηθήο ηνπο ηηκήο, είηε ζην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο ΔΔ, ηεξψληαο φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ε ρακειφηεξε. Δηδηθφηεξα, γηα ηα θάξκαθα πνπ 

δελ ππάξρεη γελφζεκν κε πσιήζεηο ζηελ αγνξά (κνλαδηθά) ηζρχεη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ 

ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Όηαλ έλα γελφζεκν πξντφλ δηαηίζεηαη ζηελ 

αγνξά ε κείσζε θαηά 50% εθαξκφδεηαη αθφκε θαη αλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ ην κέζν 

φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο. Γηα φια ηα άλσ πξντφληα νη 

πθηζηάκελεο ηηκέο ζα κεησζνχλ φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ είλαη θαηψηεξνο απφ ηελ πθηζηάκελε ηηκή ηνπο θαη απηφ ζα ηζρχεη ζε 

θάζε ΓΣΦ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί ζηε ζπλέρεηα. Γηα ην ιφγν απηφ. ν ΔΟΦ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ πξηλ απφ θάζε ΓΣΦ ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηεο ΔΔ θαη πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ φηαλ είλαη ρακειφηεξνο απφ ηελ πθηζηάκελε 

ηηκή ζηα θάξκαθα απηά. Γηα ηα πξντφληα ηα νπνία έιεμε ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο πξηλ απφ ηελ 01.01.2012 εθαξκφδνληαη νξηδφληηεο κεηψζεηο ηηκψλ φπσο 

νξίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη Γειηίν ηηκψλ. 

  Ζ  αλψηαηε ηηκή (ex-factory) παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα  ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ νξίδεηαη 

ζην 65% ηεο ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ off patent. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξντφλ αλαθνξάο 

έρεη δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ή ζπζθεπαζία, γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε κεηαηξνπή απφ 

παξφκνην πξντφλ αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξντφλ αλαθνξάο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα έλα γελφζεκν, ε ηηκή απηνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέζν φξν 

ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ πξντφλησλ αλαθνξάο ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ. Ζ δηάηαμε απηή 

ηζρχεη γηα φια ηα πξντφληα πνπ ζα ιάβνπλ άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο, γηα ηα γελφζεκα πξντφληα ηα νπνία έιαβαλ άδεηα θπθινθνξίαο 
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απφ 01.01.2012 θαη κεηά, θαη γηα φια ηα γελφζεκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηηθέο νπζίεο 

πνπ έραζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ 01.01.2012 θαη έπεηηα. 

  Οκνίσο, ε αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex-factory) φισλ ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ (πξντφλησλ αίκαηνο, βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, εκβνιίσλ, βην-νκνεηδψλ θαη 

ινηπψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ) νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ 

θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πξνθχπηνπζεο ηηκέο δχλαηαη λα είλαη ίζεο ή 

κηθξφηεξεο απφ ηηο ηζρχνπζεο. Χζηφζν, νη βηνινγηθνί παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη νη 

βηνινγηθνί παξάγνληεο κε ηα βην-νκνεηδή δε ζεσξνχληαη άκεζεο αληαιιαμηκφηεηαο. Ζ 

επηινγή ζρεηηθά κε ην πνηα ζεξαπεία ζα ζπληαγνγξαθεζεί είλαη ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία 

ηνπ ηαηξνχ. Καηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, νη ηαηξνί πξέπεη λα 

ζπληαγνγξαθνχλ εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βηνηερλνινγηθψλ ζεξαπεηψλ θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο. Ο ΔΟΠΤΤ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ επηηξνπψλ ηνπ λα ζέηεη θξηηήξηα θαη λα ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο 

ζπληαγνγξάθεζεο ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Γηα πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ζπληαγνγξάθεζεο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 

ΓΤΓ(3) α/νηθ.Γ.Τ.154 /29.02.2012 (ΦΔΚ 545/Β΄/01.03.2012) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

  Σα νξθαλά θάξκαθα δχλαηαη λα ηηκνινγεζνχλ αθφκε θαη εάλ δηαηίζεληαη ηηκέο ζε δπν 

κφλν άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ο ηζηφηνπνο ηνπ ΔΟΦ ζα πξέπεη λα έρεη ζχλδεζκν κε ηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ψζηε λα παξνπζηάδεη ην επίζεκν 

επξσπατθφκεηξψν νξθαλψλ θαξκάθσλ. Μεηά ηελ ηηκνιφγεζε, ηα νξθαλά θάξκαθα 

κπνξνχλ λα αλαξηψληαη εληφο 30 εκεξψλ θαη λα πξνζηίζεληαη  ζηε ζεηηθή ιίζηα θαξκάθσλ. 

 Δηδηθά γηα ηα ραξαθηεξηζκέλα βάζεη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπο σο νξθαλά 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα,  θαζψο θαη γηα ηα παξάγσγα αίκαηνο,  ε Δπηηξνπή Σηκψλ 

Φαξκάθσλ γλσκνδνηεί ηφζν γηα ηεκέζνδν θαζνξηζκνχ ηηκήο,  φζν θαη γηα ηελ ηηκή ηνπο .    

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλσηέξσ έξεπλαο ηηκψλ,  νη επηρεηξήζεηο ππνβάινπλ ζηε ΓΓΔ θχιιν 

έξεπλαο θαη επαιήζεπζεο ηηκψλ θαξκάθσλ-ππεχζπλε δήισζε,  ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:  

α) ηα θξάηε –  κέιε ηεο Δ Δ. ζηα νπνία θπθινθνξεί ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλγηα ην νπνίν    

δεηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο,  

β)  ε νλνκαζία,  ε ζπζθεπαζία,  ε δξαζηηθή νπζία,  ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δξαζηηθή νπζία,  ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηνζχζηεκα Αλαηνκηθήο 

Θεξαπεπηηθήο Υεκηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (ATC)  ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη 

ε θαξκαθνηερληθή κνξθή κε ηελ νπνία θπθινθνξεί ην ελ ιφγσ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ .  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη είηε ζε έληππε κνξθή είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή.   

  Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ 

επξψ κε άιια εζληθά λνκίζκαηα,  φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ 
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αλαθνηλψλεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ)  ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηκήλνπ πνπ 

πξνεγείηαη ηεο έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ∆ειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο φηαλ 

θπθινθνξνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαζνξίδνληαη θαηά κέγηζην ζε 

πνζνζηφ εβδνκήληα δχν ηνηο εθαηφ (72%)  ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ 

ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ 

∆ηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο.  Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο, θαζνξίδνληαη θαηά κέγηζην ζε πνζνζηφ ελελήληα ηνηο 

εθαηφ (90%) ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

πξντφληνο,  φπσο ε ηηκή απηή δηακνξθψλεηαη θάζε  θνξά,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ δηπιψκαηνο 

Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.  

  Σα δειηία ηηκψλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε ΓΓΔ θαη αλαγξάθνπλ ηε ρνλδξηθή,  

ηελνζνθνκεηαθή θαη ηε ιηαληθή ηηκή ησλ εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαξκάθσλ θαη ηελ ιήςε ηηκήο 

γίλνληαη ζπλήζσο απφ ηηο ∆ηεπζχλζεηο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ε ηάζε -  θπξίσο γηα εηαηξίεο πνπ δηαθηλνχλ πξσηφηππα θάξκαθα -  είλαη 

λα ζηειερψλνπλ εηδηθφ ηκήκα Σηκνιφγεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζεκαληηθψλ 

ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ.   

 

1.8.2  Πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηηκνδφηεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

 

  Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί είλαη αξθεηά  θαη είλαη πεγή αξθεηψλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πεξάησζε ησλ απαξαηηήησλ δηαδηθαζηψλ:  

1. Πξνβιεκαηηθή ηεθκεξίσζε ησλ  ex-factory  ηηκψλ,  θαζψο δελ εζηηάδεη ζε ρψξεο κε 

παξφκνην πξνθίι,  ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ 

θαξκάθσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο  ex-factory  ηηκήο 

2. Οη πεξηπηψζεηο αλαηηκνινγήζεσλ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο (ζπρλφηεηα, απνπζία απηνηεινχο ηηκνιφγεζεο, θηι)  

3. Καζπζηεξήζεηο ζηελ εηζαγσγή λέσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά ιφγσ κε έθδνζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ∆ειηίσλ Σηκψλ αλά έηνο.  

4. ∆πζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο ησλ 

παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα δείμνπλ επειημία θαη άκεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. 
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  Ζ ζηαζεξή ζπξξίθλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα 

επηηείλνληαη ιφγσ αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε:  

–  ηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ 

–  ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ησλ νπζησδψο νκνίσλ θαξκάθσλ 

–  ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ (π.ρ.  θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηελ έξεπλα  &   αλάπηπμε)  

    γηα ηελ ζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

–  ηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΟΦ 

 

1.8.3 Πνζνζηά θέξδνπο θαξκάθσλ  

 

  Σν θαζαξφ πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηα θάξκαθα πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 νξηδφηαλ σο 5,4% επάλσ ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ 

παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα, φπνηε θαη ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζε 4,9% επί ηεο ex-factory 

ηηκήο. Γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) ην πνζνζηφ θέξδνπο 

ρνλδξεκπφξνπ νξίδεηαη σο ην 7,8% επί ηεο ex-factory ηηκήο, γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ νξίδεηαη σο πνζνζηφ 5,4% επί ηεο 

ex-factory ηηκήο ελψ γηα ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010 

νξίδεηαη σο πνζνζηφ2% επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηηκή απηή 

θαζνξίζηεθε σο ε εηδηθή ρνλδξηθή ηηκή γηα ηα θάξκαθα απηά. 

  Ζ αλψηαηε ιηαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πνπ δηαηίζεληαη ηα θάξκαθα ζην θνηλφ 

απφ ηα θαξκαθεία θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρνλδξηθή ηηκή, πξνζζέηνληαοην λφκηκν θέξδνο 

ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ =6,0%). πγθεθξηκέλα, 35% επί 

ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα πνπ δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ, 32,4% γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα 

απφ ηνπο ΦΚΑ κε ρνλδξηθή κέρξη 200€, 16% γηα ηα θάξκαθα ηνπ Ν.3816 κε εηδηθή 

ρνλδξηθή ηηκή κέρξη 200€ θαη έλα πάγην πνζφ 30€ γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα κε 

ρνλδξηθή ηηκή ή εηδηθή ρνλδξηθή ηηκή αλψηεξε ησλ €200. Οη αλψηαηεο ιηαληθέο ηηκέο είλαη 

εληαίεο ζε φιεη ε ρψξα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρχεη κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ. 

  Ζ ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο εηζαγσγείο, παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο πξνο ηνπο 

θαξκαθέκπνξνπο νλνκάδεηαη θαζαξή ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (exfactory) θαη 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε α) θαηά 5,12%γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ θαη β) θαηά 4,67% γηα ηα 

απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ. 

  Ζ αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο εηζαγσγείο, 

παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο πξνο ην Γεκφζην, ηα Γεκφζηα λνζνθνκεία, ηηο Μνλάδεο 
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Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηα ΝΠΓΓ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37,ηνπ Ν. 3918/2011, ηα 

θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ θαηπξνο ηα θαξκαθεία θαη 

θαξκαθαπνζήθεο ησλ θαξκάθσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ12 ηνπ Ν. 3816/2010. Ζ αλψηαηε 

λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε θαηά 13%. 

  χκθσλα κε ηε δνκή ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ, ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή ΦΠΑ 6.0% θαη 

κε βάζε ηε δηαζηξσκάησζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ απνδεκηνχκελα αγνξά κε 

βάζε ηηο ρνλδξηθέο ηηκέο (ζηνηρεία IMS 03/2015), ην κεζνζηαζκηθφ πνζνζηφ ηεο ηηκήο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ παξαγσγφ αλέξρεηαη ζην 68.8%, ηνπ ρνλδξέκπνξνπ ζην 3.4% θαη ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ ζην 22.8%, κε ην Φ.Π.Α ζην 6.0%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.11: Γνκή Σηκήο πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ κε ηηκή ρνλδξηθήο < 

200 € (Ληαληθή ηηκή= 100) (EFPIA, 2016, IOBE 2016) 

 

1.8.4 Γείθηεο ηηκψλ θαξκάθσλ 

 

  Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα αθνινχζεζαλ ζπγθξαηεκέλε, νξηαθά αλνδηθή, 

πνξεία κέρξη ην 2009, κε ξπζκφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. Οη 

παξεκβάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ απφ ην 2009 θαη κεηά, αληαλαθιψληαη ζηε κείσζε 

ηνπ δείθηε ηηκψλ θαξκάθσλ θαηά -26,5% ηελ πεξίνδν 2009-2013. 

 

100% 

  80% 

  60% 

 40% 

20% 

68,8% 

22,8% 

3,4% 

6.0%

% 



                                   

42 
 

 
 

Γηάγξακκα 1.12: Γείθηεο Σηκώλ Φαξκάθσλ θαη Γεηθηώλ ηηκώλ ηνκέα Τγείαο 

(2005=100), (Eurostat, Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP), 2015, Ζ  θαηάξηηζε 

ηνπ δείθηε ηηκψλ Φαξκάθσλ ππφθεηηαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην εμαγσγήο ηνπ ΓΣΚ        

                   

1.8.5  Απνδεκίσζε θαξκάθσλ 

 

  Απφ ην 2014 θαη κεηά, έρνπλ γίλεη αξθεηέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην 

ηζρχνλ θαζεζηψο απνδεκίσζεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ην 

λ. 4249, άξζξν 127 (Φεθ73/24.03.2014), νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνδεκηψλνπλ 

ηα θάξκαθα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ θαζεζηψο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη έρνπλ πάξεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 1.1.2012, εθφζνλ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή αζθάιηζε ζηα 2/3 θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12 θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ησλ νπνίσλ απνδεκηψλνπλ ηα θάξκαθα απηά κεηά απφ αμηνιφγεζε απφ 

έγθπξνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηερλνινγίαο Τγείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε πιήξνπο 

ηήξεζεο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ΔΚ 89/105/ΔΟ Οδεγία πεξί δηαθάλεηαο. Σα θάξκαθα, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε θηλδχλνπ δσήο ή ηα νξθαλά 

θάξκαθα, κφλν φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηεζλή θιηληθά πξσηφθνιια, κπνξνχλ, κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο,  λα εμαηξνχληαη Σα λέα γελφζεκα θάξκαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

απηφκαηα ζηνλ θαηάινγν εθφζνλ ηα θάξκαθα αλαθνξάο (off patent) πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφλ. 

  Μηα Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΟΦ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ 

θαξκάθσλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, ε νπνία θαη 
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δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Κάζε θνξά πνπ νη ηηκέο αλαζεσξνχληαη ή 

κεηά ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ ηηκψλ θαξκάθσλ, νκνίσο, ηφζν ν ζεηηθφο θαηάινγνο,φζν θαη νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο αλαθνξάο αλαζεσξνχληαη εληφο 30 εκεξψλ (νηθ. 3457/ 

Φεθ64/16.01.2014).Γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ 

απνδεκηνχκελσλ θαξκάθσλ, εθαξκφδεηαη ζχζηεκα θαηάηαμεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο Υεκηθήο Καηεγνξηνπνίεζεο (Anatomic 

Therapeutic Chemical classification-ATC) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) 

θαη εηζάγεηαη ζχζηεκα ηηκψλ αλαθνξάο (Σ.Α.) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ.  

  Ζ Σηκή Αλαθνξάο πξνθχπηεη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ ρακειφηεξσλ ΚΖΘ 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ πνπ θαηέρνπλ ην 20% ζε πσιήζεηο θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ, αλάκεζα ζηα γελφζεκα θάξκαθα ηνπ εθάζηνηε cluster θαη αλά 

πεξηεθηηθφηεηα φπσο νξίδεηαη ζηελ νηθ.38733 /Φεθ1144/06.05.2014. Οη πσιήζεηο 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ δαπάλε γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. Ζ ηηκή αλαθνξάο ζε θάζε cluster κε 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθή κνξθήο 

θαζνξίδεηαη γηα θάζε δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή πεξηεθηηθφηεηα. 

  Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ θαηαβάιιεη ν αζζελήο είλαη ζεζκνζεηεκέλν θαη αλάινγα κε 

ηελ πάζεζε είλαη 0%, 10%, ή 25 .ηα πιαίζηα ηεο δπλαηφεηαο ηνπ αζζελνχο λα επηιέμεη έλα 

θάξκαθν κε ιηαληθή ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο, ηφηε ν ίδηνο ν αζζελήο 

θαιχπηεη, εθηφο απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή, ην ζχλνιν ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο ηηκήο απνδεκίσζεο θαη ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο, ε δηαθνξά 

κεηαμχ ιηαληθήο ηηκήο θαη ηηκήο απνδεκίσζεο, αθαηξείηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο, έσο ην ήκηζπ απηήο. Με βάζε ηελ νηθ.12033 / 

ΦΔΚ335/ 16.02.2016, ην πνζφλ πνπ ν αζζελήο θαιχπηεη πέξαλ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ησλ 20€ αλά κνλαδηαίν ζθεχαζκα. Με βάζε 

ηελ νηθ. 43063 / ΦΔΚ1276 920.05.2014, ην πνζφλ πνπ ν αζζελήο θαιχπηεη πέξαλ ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ησλ 50€ αλά κνλαδηαίν 

ζθεχαζκα. 

  Σέινο, φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010, 

αλεμάξηεηα απφ ην δίθηπν ρνξήγεζεο ηνπο, απνδεκηψλνληαη πιήξσο απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο αζζελείο ρσξίο ζπκκεηνρή. ηηο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγεηαη θάξκαθν ην νπνίν δελ δηαζέηεη γελφζεκν (κνλαδηθφ) ή κηα 

ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία πνπ ζην ζχλνιν ηεο πεξηέρεη κία κνλαδηθή ή πεξηζζφηεξεο 

δξαζηηθέο νπζίεο ρσξίο γελφζεκα θάξκαθα, κε βάζε ηελ νηθ.70519 (ΦΔΚ2243/18.08.14), 



                                   

44 
 

απφ ηελ 15.09.2014, ν αζζελήο θαιχπηεη εθηφο απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζεζκνζεηεκέλε 

ζπκκεηνρή ηνήκηζπ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο απνδεκίσζεο θαη ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ 

θαξκάθνπ,φηαλ επηιέγεηαη θάξκαθν κε ιηαληθή ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο, 

Σν ππφινηπν 50% επηβαξχλεη ηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ή ηνλ θάηνρν άδεηαο θπθινθνξίαο 

κε ηε κνξθή rebate. 

  Ο Πίλαθαο 1.2 πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά φιεο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηηκνιφγεζεο, 

απνδεκίσζεο θαη rebate ησλ θαξκάθσλ απφ ην 2014 σο ην 2016. 

 

Ννκνζεηηθό 

θείκελν 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

 
                      Θέκα 

Αξηζ. Οηθ. 3457 ΦΔΚ 64Β/16.01.14 Ρχζκηζε ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ 

Νφκνο 4441 227/4/06.12.16  

 

Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, 

άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο  

Άξζξν 33  

Τ.Α Γ5/νηθ. 28408  1102/Β/19.04.16  Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ 

Τ.Α. Γ5α/νηθ. 

102397  

 

2678/Β/11.12.15  

 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 

Γ.Π. 5(α)/νηθ. 88979 /20−11−2015 (ΦΔΚ 

2577/η.Β΄/30−11−2015) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο κε ζέκα: Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο 

Φαξκάθσλ  

Τ.Α.Γ5(α) /νηθ.88979  2577/Β/30.11.15  Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ  

ΝOMO 4337  

 

129/Α/17.10.15  

 

Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ  

Άξζξν 15. Γηαηάμεηο Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Τγείαο  

Τ.Α.Γ5(α)/νηθ. 69976  1958/Β/11.09.15  Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ  

Γηνξζψζεηο 

θαικάησλ  

 

1078/Β/09.06.15  

 

ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

Γ5νηθ/41797/3−6−2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1043 

Β/4−6−2015, γίλνληαη νη θάησζη δηνξζψζεηο: ηε 

ζειίδα 11266, ζηελ Α ζηήιε, ζηνλ 22° ζηίρν 

απαιείθεηαη ε θξάζε; «εθφζνλ επηιέγεηαη 

γελφζεκν θάξκαθν». ηε ίδηα ζειίδα, ζηε Β 

ζηήιε, ζηνλ 4° ζηίρν απαιείθεηαη ε θξάζε: 

«εθφζνλ επηιέγεηαη γελφζεκν πξντφλ»  

Τ.Α. Γ5/νηθ.41797  

 

1043/Β/04.06.15  

 

πκπιήξσζε ηεο κε αξηζ. πξση. 38733/29.04.2014 

ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1144 Β΄/2014), 

«Ρχζκηζε ζεκάησλ απνδεκίσζεο θαξκάθσλ»  

Τ.Α. Γ5/νηθ. 38937  

 

946/Β/26.05.15  

 

Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. Γ5/νηθ.6931/2014 

(ΦΔΚ 3676/Β΄/31−12−2014) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

Τ.Α. Γ5/νηθ.30468  

 

869/Β/19.05.15  

 

πκπιήξσζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζκ. 

Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΔΚ 1907/Β΄/2014) 

«Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ  

Τ.Α. Γ5/νηθ.14425  

 

329/Β/10.03.15  

 

Σξνπνπνίεζε ηεο Yπνπξγηθήο απφθαζεο αξηζκ. 

Γ.Π./νηθ. 6931/ΦΔΚ 3676/Β΄/2014 κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. νηθ. 

3457 (ΦΔΚ 64 Β΄/ 16.01.2014) Τπνπξγηθή 

απφθαζε κε ζέκα «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο 

θαξκάθσλ», φπσο ηζρχεη  

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ   

Νφκνο 4249 ΦΔΚ 73Α Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, άξζ. 

127 

Αξηζ.νηθ.38733& 

38714 

ΦΔΚ 1144Β/06.05.14 Ρχζκηζε ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ, 

ηξνπνπνίεζε, αξζ.14, ΦΔΚ64Β 
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Αρικ. οικ. 43063 ΦΕΚ1276/20.05.14 Cap ζηε ζπκκεηνρή αζζελψλ – 50€/ θνπηί 

Τ.Α Γ5/νηθ.57494  

 

2358/B/29.07.16  

 

Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 1 εδάθην α΄ ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

Τ.Α Γ5/νηθ.13547  

 

 

416/Β/19.02.16  

 

Αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξηζκφ πξση. Γ5 

νηθ.12007/2016 (ΦΔΚ 333/Β/16−2−2016) θαη 

έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 1 εδάθην α΄ ηνπ Ν.3816/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

Τ.Α Γ5(α) /νηθ. 

12033  

 

335/Β/16.02.16  

 

Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξ. νηθ. 

38733/06−05−2014 (ΦΔΚ Β΄ 1144) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο  

Τ.Α Γ5 /νηθ.12007  

 

333/Β/16.02.16  

 

Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 1 εδάθην α΄ ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

Τ.Α 1β/Γ.Π.: 3223  

 

476/Β/01.07.15  

 

πγθξφηεζε Γεπηεξνβάζκηαο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

Δλζηάζεσλ γηα ην «ζεηηθφ» θαη ηνλ «αξλεηηθφ» 

θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ 

ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ)  

Τ.Α. Γ5/44129  

 

1267/Β/26.06.15  

 

Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 1 εδάθην α΄ ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 1078/Β/09.06.15  

 

ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

Γ5νηθ/41797/3−6−2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1043 

Β/4−6−2015, γίλνληαη νη θάησζη δηνξζψζεηο: ηε 

ζειίδα 11266, ζηελ Α ζηήιε, ζηνλ 22° ζηίρν 

απαιείθεηαη ε θξάζε; «εθφζνλ επηιέγεηαη 

γελφζεκν θάξκαθν». ηε ίδηα ζειίδα, ζηε Β 

ζηήιε, ζηνλ 4° ζηίρν απαιείθεηαη ε θξάζε: 

«εθφζνλ επηιέγεηαη γελφζεκν πξντφλ»  

Τ.Α Γ5/νηθ. 41797  

 

1043/Β/04.06.15  

 

πκπιήξσζε ηεο κε αξηζ. πξση. 38733/29.04.2014 

ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1144 Β΄/2014), 

«Ρχζκηζε ζεκάησλ απνδεκίσζεο θαξκάθσλ»  

Τ.Α. νηθ. 32194  

 

24/Β/12.05.15  

 

Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 1 εδάθην α’ ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

Τ.Α 

Α1β/Γ.Π.νηθ.19599  

 

197/Τ.Ο.Γ.Γ./31.03.15  

 

πγθξφηεζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαηάξηηζεο 

θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκαθεπηηθψλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ θαη εμνξζνινγηζκνχ πιαηζίνπ 

ρνξήγεζεο ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζνβαξέο 

αζζέλεηεο  

REBATES/ 

CLAWBACK  

  

Αξηζ. Οηθ. 70519 & 

70520 

ΦΔΚ 2243Β/18.08.14 Rebate & Claw back 

NOMO 4447  

 

241/Α/23.12.16  Υσξηθφο ζρεδηαζκφο – Βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο Άξζξν 34  

Τ.Α. ΓΓΟΤ/ 

Γ.Π.29183  

 

1123/Β/20.04.16  

 

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. ΓΓΟΤ/2314/2015 (Β΄ 

2758) απφθαζεο Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα 

«Μεραληζκφο απηφκαηεο επηζηξνθήο (Claw back) 

γηα ηε λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ηε 

δαπάλε ησλ θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (γηα ηε 

λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε) γηα ην έηνο 

2016  

Τ.Α. Γ5/νηθ. 101945  

 

3006/Β/31.12.15  

 

Καηάξγεζε ηεο κε αξηζκ. πξση. Γ5/νηθ.6931/2014 

(ΦΔΚ 3676/η.Β΄/31−12−2014) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο  

Τ.Α.. ΓΓΟΤ/2314  

 

2758/Β/18.12.15  

 

Μεραληζκφο απηφκαηεο επηζηξνθήο (Claw back) 

γηα ηε λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ηε 

δαπάλε ησλ θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (γηα ηε 

λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε) γηα ην έηνο 

2016  

NOMO 4354  

 

176/Α/16.12.15  

 

 

Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο  

Κεθάιαην Γ, άξζξν 41  
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Νφκνο 4346  

 

152/Α/20.11.15  

 

Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πκθσλίαο Γεκνζηνλνκηθψλ ηφρσλ θαη 

Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο  

Άξζξν 15  

Τ.Α. Γ5/νηθ.41797  

 

1043/Β/04.06.15  

 

πκπιήξσζε ηεο κε αξηζ. πξση. 38733/29.04.2014 

ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1144 Β΄/2014), 

«Ρχζκηζε ζεκάησλ απνδεκίσζεο θαξκάθσλ»  

Τ.Α. Γ5/νηθ. 38937  

 

946/Β/26.05.15  

 

Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. Γ5/νηθ.6931/2014 

(ΦΔΚ 3676/Β΄/31−12−2014) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

 

Πίλαθαο 1.2: Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηηκνιόγεζεο, απνδεκίσζεο & Rebate, 2014-2016,  

(ΗΟΒΔ, 2016) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν 

Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη Γαπάλεο Τγείαο
 

 

2.1 Σν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

 Ζ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηή θξίζε πνπ 

έπιεμε θπξίσο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ηνπ Νφηνπ θαη ζε πνιιέο απφ απηέο ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη αθφκα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη κεηψλεη ην 

ΑΔΠ, πξνθαιψληαο απψιεηεο ζην νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ εηζφδεκα, απμάλεη ηελ αλεξγία 

θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, ρεηξνηεξεχεη ηηο ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, 

πεξηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζ’ απηέο. 

Σα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ε αλεξγία  πεξηνξίδνπλ ηνπο πφξνπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη κεηψλνπλ  ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο, δπζρεξαίλνληαο ηελ πξφζβαζε θαη 

ηε ρξήζε βαζηθψλ παξνρψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνπο δείθηεο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο θαη νδεγεί ηνπο πνιίηεο ζε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε απμεκέλε δήηεζε γηα κεγαιχηεξε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε νπνία φκσο δελ  κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ αδπλακία αληαπφθξηζεο, ζε  πνιιέο πεξηπηψζεηο, ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ  πιεκκειή δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, ηδίσο ησλ 

ρξφλησλ παζρφλησλ.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηηο ρψξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο  θαη ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ρσξψλ απηψλ, θπξίσο ηα ρακειά θνηλσληθά  ζηξψκαηα θαη αλαδεηθλχεη ηξία βαζηθά 

αιιεινζπλδεφκελα πξνβιήκαηα: 

 ηελ απμαλφκελε ηάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρσξψλ. 

 ηελ αληζνηηκία ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πγείαο. 

 ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηα  απνηειέζκαηά 

ηνπο, δειαδή ζην επίπεδν πγείαο 

 

2.1.1 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 
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  Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ 

πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Με άιια ιφγηα είλαη ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ θαη άπισλ) πνπ 

παξήρζεζαλ εληφο κηαο ρψξαο ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ κέξνο απηνχ παξήρζε 

απφ παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είλαη ελδεηθηθφ 

ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο κηαο ρψξαο. 

  Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ κέζν 

φξν ηεο Δπξσδψλεο. Γηα ηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη κεηά ην 2006 ε πνξεία ηνπ ΑΔΠ 

αθνινχζεζε παησηηθή πνξεία σο ην 2011, ελψ απφ ην 2012 σο ην 2014 ζεκείσζε άλνδν, 

παξακέλνληαο φκσο ζε αξλεηηθά λνχκεξα (χθεζε) κεηαμχ 2008- 2013, κέζα δειαδή ζηελ 

θιηκάθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καη ελψ ην 2014 ην ΑΔΠ άγγημε ζεηηθφ πξφζεκν, 

ζεκαηνδνηψληαο αλάθακςε θαη αλάπηπμε, ην 2015 ε νηθνλνκία καο βξέζεθε μαλά ζε 

χθεζε, ιφγσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ 

επηθξάηεζε. 

 Ο κέζνο φξνο ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ αθνινχζεζε παξφκνηα πνξεία κε ην ειιεληθφ σο ην 

2009, σζηφζν απφ ην 2009 ζην 2010 απμήζεθε θαηά 6,6% κε ζεηηθφ ηζνδχγην ηεο ηάμεσο 

ηνπ 2,2%. Αθνινχζσο, απφ ην 2010 κέρξη ην 2012 ζεκείσζε πηψζε, ελψ ηελ ηξηεηία 2013-

2015 αχμεζε, θιείλνληαο ην 2015 ζην +2,2%. Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

ρψξεο ηνπ Νφηνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη ζε απηφ ην δηάγξακκα, κηα θαη φιεο νη ρψξεο 

ηεο επξσπατθήο επείξνπ επεξεάζηεθαλ άκεζα ή έκκεζα απφ απηήλ. 

 

 
 

Γηάγξακκα 2.1: Πνξεία ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε (World Data Bank, 2017) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Πνξεία ΑΔΠ ζηελ Διιάδα 0,60% 5,70% 3,30% -0,30% -4,30% -5,50% -9,10% -7,30% -3,20% 0,40% -0,20%

Πνξεία ΑΔΠ θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξψπε 2,10% 3,40% 3,10% 0,50% -4,40% 2,20% 1,70% -0,50% 0,20% 1,60% 2,20%
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2.1.2 Αλεξγία 

 

  Ζ εξγαζία επεξεάδεη ηελ πγεία έκκεζα θαη άκεζα. Άκεζα, κε ηελ ακνηβή θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν επηδξά απνθαζηζηηθά θαη θάπνηεο θνξέο θαζνξίδεη 

ηελ πγεία. ΄Δκκεζα, ε εξγαζία επηδξά ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε, ζην 

βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηνλ εγθνηλσληζκφ ηνπ αηφκνπ, ελψ απνηειεί κέηξν 

θνηλσληθήο θαηάηαμεο θαη θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο. Αληίζεηα, ε καθξνρξφληα αλεξγία 

νδεγεί πνιιά άηνκα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηε θηψρεηα, κε απνηέιεζκα απμεκέλν 

θίλδπλν γηα πξφσξε ζλεζηκφηεηα θαη πςειή λνζεξφηεηα. 

  Αξθεηέο είλαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε θαη φιεο νη ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη κεγαιχηεξε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή λνζεξφηεηα ζηνπο άλεξγνπο απ’ φηη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν 

θαη ζηηο γπλαίθεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ν δείθηεο ηεο  αλεξγίαο απνηειεί ηνλ 

πην πξνζηηφ θαη δηαζέζηκν δείθηε νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

βξαρππξφζεζκεο αιιαγέο ζηελ πγεία ζε ζχγθξηζε κε άιινπο δείθηεο-παξάγνληεο. Γηεζλψο 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ην 25-50% ησλ αλέξγσλ παξνπζηάδεη ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα, 

φπσο θαηαζιίςεηο, κειαγρνιίεο, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ρακειή απηφ-εθηίκεζε θαη 

ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο 

  Σα θαηλφκελα απηά νδεγνχλ πξψηα απφ φια ζε ππεξδηπιαζηαζκφ  ησλ απηνθηνληψλ. Ζ 

θαηάζιηςε, φπσο θαη ην άγρνο, δελ απμάλνπλ κφλν ηηο απηνθηνλίεο. Ζ θαηάζιηςε επηβαξχλεη 

ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη νη ινηκψμεηο αιιά θαη νη θαξθίλνη, 

ελψ ην άγρνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ πξφθιεζε θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ (Roelfs ,DJ, Shor, E., Davidson, KW., 2011) 

  O δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο νηθνλνκηθήο 

δχλακεο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θάζε ρψξαο. ην Γηάγξακκα 2.2, 

απνηππψλεηαη ε πνξεία ηεο ρψξαο καο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζε απηφ ην θνκκάηη, φπνπ 

παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απφ ην 2006 σο ην 2008, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο κεηψζεθε απφ 

9% ζε 7,8%, δείγκα ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο πνπ θαηλνκεληθά ζεκείσλε ε ρψξα εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηε κλεκνληαθή πεξίνδν πνπ 

αθνινχζεζε, ε αλεξγία εθηνμεχζεθε απφ ην 9,6% ηνπ 2009 ζην 27,5% ην 2013, κηα άπμεζε 

286,5%. Απφ ην 2014 σο ην 2016, ην πνζνζηφ αξρίδεη θαη κεηψλεηαη, θηάλνληαο ην 23,5%, 

έλα πνζνζηφ ηεξάζηην ζε ζρέζε κε ην κέζν επξσπατθφ φξν, ν νπνίνο είλαη 8,6%. Ζ Δπξψπε 

αθνινχζεζε παξφκνηα πνξεία κε ηελ Διιάδα, ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηελ θξίζε, παξφια 
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απηά νη δηαθπκάλζεηο δελ μεπέξαζαλ ην κέγηζην πνζνζηφ ηνπ 10,9% πνπ ζεκεηψζεθε ην 

2014. 

 

 
 

Γηάγξακκα 2.2: Πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε (OECD, 2017, World 

Data Bank, 2017) 

 

2.1.3 Πιεζσξηζκφο   

 

  O πιεζσξηζκφο αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κηαο νηθνλνκίαο κέζα 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζπλήζσο εηήζηα.  Ο πιεζσξηζκφο κπνξεί λα είλαη 

είηε ζεηηθφο, είηε αξλεηηθφο θαη είλαη νπζηαηηθά ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ . ε κηα νηθνλνκία 

φηαλ κεηξάκε ηνλ πιεζσξηζκφ, κειεηάκε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ 

θαη δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ηηκέο ζηαζεξνπνηεζνχλ, αλεμαξηήησο αλ είλαη πςειέο ή φρη. 

  Σν Γηάγξακκα 2.3 δείρλεη ηελ πνξεία θαη ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ πνξεία ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξψπε αθνινπζεί παξφκνηα πνξεία απφ ην 

2005 σο ην 2016, κε ηε ρψξα καο φκσο λα αγγίδεη αξλεηηθά λνχκεξα ηα έηε 2013, 2014 θαη 

2015, γηα λα θηάζεη ζην 0% ην 2016, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 
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Γηάγξακκα 2.3: Δπίπεδν πιεζσξηζκνύ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε (World Data 

Bank,  2017) 

 

2.2 Οη δαπάλεο πγείαο ζηελ Δπξώπε 

 

  Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπκε ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θπξίσο ησλ δαπαλψλ πγείαο, 

κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο. Οη δαπάλεο πγείαο απνηεινχλ  θνκβηθφ 

ηκήκα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ρψξαο, απνξξνθψληαο ηεξάζηηα πνζά. Ζ 

δηαρξνληθή απμεηηθή ηνπο ηάζε, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, δεκηνπξγεί κεγάιεο πηέζεηο 

θαη απνηειεί αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο. 

  Σν Γηάγξακκα 2.4 πνπ αθνινπζεί καο δίλεη ηελ επηθξαηνχζα εηθφλα ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

δαπαλψλ πγείαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηφζν ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν 

δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα  ηελ πγεία. Ζ Δζζνλία θαη ε Πνισλία κε 6,3% θαη ε Ληζνπαλία κε 

6,5% βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο φζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηνπο, ελψ Γεξκαλία θαη νπεδία κε 11,1% θαη Γαιιία κε 11% ζηηο 

πξψηεο. ε επίπεδν δεκνζίσλ δαπαλψλ, ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζπλαληάκε ηηο ίδηεο ηξεηο 

ρψξεο, ελψ ζηηο πξψηεο ζέζεηο, πέξα απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε νπεδία, εκθαλίδεηαη σο ηξίηε 

ε Γαλία.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δπίπεδν πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα 3,50% 3,30% 3% 4,20% 1,30% 4,70% 3,10% 1% -0,90% -1,40% -1,10% 0%

Δπίπεδν πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξψπε 2,20% 2,30% 2,40% 3,70% 1% 2,10% 3,10% 2,60% 1,50% 0,50% 0% 0,30%
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  Ζ Διιάδα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε ζε πνζνζηφ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, πνπ αγγίδνπλ ην 

8,3% πιένλ, ελψ νη δεκφζηεο βξίζθνληαη ζην 5%, έλα απφ ηα πην ρακειά πνζνζηά. Σν 

ρακειφ πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηε ρψξα  καο είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο καο, ην νπνίν πέξα απφ αλεπαξθέο θαη πξνβιεκαηηθφ, 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, είηε απφ ηδησηηθέο αζθαιίζεηο, είηε 

απφ ίδηεο πιεξσκέο (out-of-pocket). Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ην ράζκα κεηαμχ ζπλνιηθήο 

θαη δεκφζηαο δαπάλεο είλαη 3,3% γηα ηελ Διιάδα, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ Δπξψπε. 

 

 
 

Γηάγξακκα 2.4: Πνζνζηό ζπλνιηθώλ θαη δεκνζίσλ δαπαλώλ πγείαο επί ηνπ ΑΔΠ 

(OECD, 2017) 

 

 

  Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθφλα ηνπ Γηάγξακκαηνο 2.5, ην νπνίν απεηθνλίδεη ην επίπεδν ησλ 

ζπλνιηθψλ θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο ζε δνιιάξηα αλά πνιίηε. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ πεγψλ απηνχ, ην πνζφ γηα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο αλέξρεηαη ζε 2644 δνιιάξηα 

αλά πνιίηε θαη νη δεκφζηεο ζηα 1910 δνιιάξηα εηεζίσο. 
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Γηάγξακκα 2.5: πλνιηθέο θαη δεκόζηεο δαπάλεο πγείαο ζε δνιάξηα αλά πνιίηε (per 

capita,    PPP, OECD, 2017) 

 

  ην Γηάγξακκα 2.6 απνηππψλεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο αλά 

θνξέα ζε θάζε ρψξα. Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ απφ ηε 

κηα ιφγσ ησλ πφξσλ ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη 

δνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

  ηελ Διιάδα ην 28,4% ησλ δαπαλψλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε (εθηφο 

ΟΚΑ), ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αγγίδεη ην 31,3%. 

Ηδίαηηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε ρψξα 

καο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε δαπάλεο πγείαο πνπ πιεξψλνπλ νη ίδηνη νη 

πνιίηεο κε 35,4%, ελψ ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ε Λεηνλία κε 38,9%. 
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Γηάγξακκα 2.6: Υξεκαηνδόηεζε δαπαλώλ πγείαο αλά ρώξα γηα ην 2014 (OECD Health 

Statistics, 2016) 

 

2.3 Οη δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

 

2.3.1 H νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

 

  Ζ Διιάδα ηέζεθε ππφ δεκνζηνλνκηθή επηηήξεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ην Μάην ηνπ 2010, 

εμαηηίαο ησλ πςειψλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ, ηνπ κεγάινπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηειηθά ηεο 

θξίζεο δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Μηα εξκελεία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζε παζνγέλεηεο φπσο: 

 ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ηεο ρψξαο, ε νπνία 

επί 35 ζπλαπηά έηε δαπαλά εηεζίσο 5% έσο 10% πεξίπνπ πεξηζζφηεξα απφ φηη 

παξάγεη, θπξίσο κέζσ ηεο αιφγηζηεο επέθηαζεο ελφο αλαπνηειεζκαηηθνχ, 

θνκκαηνθξαηνχκελνπ θαη δηαρεηξηζηηθά ειιεηκκαηηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν νθείιεηαη 

ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην έιιεηκκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 ην πςειφ ζρεηηθά πνζνζηφ θνηλσληθψλ δαπαλψλ επί ηνπ ΑΔΠ. 
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 ηε ζπαηάιε ηεο ηάμεο ησλ αξθεηψλ δηζ. επξψ ην ρξφλν ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο. 

 ηελ αιφγηζηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ηελ ππεξηηκνιφγεζε αλαισζίκσλ 

ηαηξηθψλ πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ 

ρσξίο δηπινγξαθηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραλνξγάλσζε. 

 ηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 

 ηελ πςειή θνξνδηαθπγή ζηελ έιιεηςε επαξθνχο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ 

πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 ηηο πςειέο ακπληηθέο δαπάλεο.  

 ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πιεζψξαο Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ (ΓΔΚΟ), ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην ρνξεγνχζε αθεηδψο θξαηηθέο 

εγγπήζεηο νη νπνίεο ζπλήζσο θαηέπηπηαλ απμάλνληαο ην δεκφζην ρξένο. 

 ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε εθαηνληάδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαζψο θαη 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηελ απνπζία αληαγσληζκνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη ην 

Γεκφζην ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο επελδχζεηο, ησλ θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ θαη αγνξψλ 

 

2.3.2 Αλάιπζε δαπαλψλ πγείαο ηεο Διιάδαο 

 

  Οη δαπάλεο πγείαο ζηε ρψξα καο απνηεινχλ αλέθαζελ έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, ιφγσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ΔΤ. Σν Γηάγξακκα 2.7 απεηθνλίδεη ηελ 

πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο ηεο Διιάδαο απφ ην 2005 σο ην 2015. 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο παξέκεηλαλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ηελ ηξηεηία 2005-2007 θαη 

αθνινχζσο απμήζεθαλ θαηά 7,2% απφ ην 2007 ζην 2008 (απφ 9,06% ζε 9,76%). Απφ ην 

2009 σο ην 2014 αθνινχζεζαλ ηελ αλακελφκελε πησηηθή πνξεία ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ πνπ 

επηβιήζεθαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,7% (απφ 9,76% ζε 7,94%), ελψ ην 2015 ζεκεηψζεθε 

αχμεζε θαηά 5,3%.  

  χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2.8, νκνίσο θηλήζεθαλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο, νη 

νπνίεο απμήζεθαλ απφ ην 2005 ζην 2010 θαηά 19,5% (απφ 5,55% ζε 6,89%). Αθνινχζεζε ε 

πηψζε ηνπο θαηά 29,3% σο ην 2014 (απφ 6,89% ζε 4,94%), ελψ ην 2015 παξνπζίαζαλ κηα 

κηθξή αχμεζε θαηά 0,07%. 
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Γηάγξακκα 2.7: Πνζνζηό ζπλνιηθήο θαη δεκόζηαο δαπάλεο πγείαο σο πνζνζηό επί ηνπ 

ΑΔΠ  (OECD, 2017, EΛ.ΣΑΣ., 2016) 

 
 

  Με ην ίδην κνηίβν θηλείηαη θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ 

πνξεία ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε δνιιάξηα αλά πνιίηε. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.8: πλνιηθέο θαη δεκόζηεο δαπάλεο πγείαο ζε δνιιάξηα αλά πνιίηε (per 

capita, PPP, OECD, 2017, ΔΛ.ΣΑΣ., 2016) 
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  Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο δηαρσξίδνληαη ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο. Σν Γηάγξακκα 2.9 

αλαιχεη ηελ πνξεία απηψλ απφ ην 2005 σο ην 2015 σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπο επί ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηεο πνξείαο ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2005 σο ην 2008 

αλαινγία ηνπο είλαη πεξίπνπ ζηαζεξή, ελψ ηε ρξνληά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (2009), ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο άιιαμε, κε ηε δεκφζηα δαπάλε λα θηάλεη ην 69,5%, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 13,9% ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη ε ηδησηηθή πηψζε θαηά 24%, θηάλνληαο ην 

30,5%. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ απνδίδεηαη ζηελ αδπλακία ησλ πνιηηψλ ιφγσ 

ησλ πξσηνθαλψλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ απφηνκα, λα θαηαλαιψζνπλ  

πξνζσπηθνχο πφξνπο γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε. 

  Οπζηαζηηθά, αλ ιάβνπκε ππφςε ηα πξνεγνχκελα δηαγξάκκαηα, ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ε 

δεκφζηα δαπάλε ζαλ ρξεκαηηθφ πνζφ δελ άιιαμε φζν δείρλεη ε ζηαζηηζηηθή αχμεζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ην ΑΔΠ, φζν θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο 

ζπξξηθλψζεθαλ. Απφ ην 2010 σο ην 2015, ε αλαινγία κεηαμχ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

δαπάλεο παξνπζηάδεη κηα πνξεία ζχγθιηζεο, πνπ ηειηθά αξρίδεη θαη πιεζηάδεη ηα πξν-θξίζεο 

πνζνζηά (60,6% κε 30,4% γηα ην 2015). 

 

 
 

Γηάγξακκα 2.9: Αλαινγία δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο επί ησλ ζπλνιηθώλ 

δαπαλώλ Τγείαο (OECD, 2017, IOBE, 2016) 
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  H ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2009 θαη ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ, φπσο είλαη 

ινγηθφ νδήγεζε ζε ζπξξίθλσζε ησλ πνζψλ πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηηο δαπάλεο πγείαο. Σν 

Γηάγξακκα 2.10 παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε εθαη. επξψ. Σν 2009, νη 

ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο αλήιζαλ ζε 23.176 εθαη. επξψ, κε ηε δεκφζηα δαπάλε λα είλαη 

16.098 εθαη. επξψ θαη ηελ ηδησηηθή 7.026 εθαη. επξψ. Ζ πησηηθή πνξεία έξημε ηηο δαπάλεο 

ζηα 14.131 εθαη. επξψ ην 2014, κηα πηψζε θαηά 30,6% γηα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο, ηηο 

δεκφζηεο ζηα 8.195 εθαη. επξψ (-49,1%) θαη ηηο ηδησηηθέο ζηα 5738 εθαη. επξψ (-18,4%). 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.10: Πνξεία δαπαλώλ πγείαο ζε εθαη. επξώ (ΗΟΒΔ, 2016, ΔΛ.ΣΑΣ. 2017) 

 

  Σν Γάγξακκα 2.11 αλαιχεη ηηο δαπάλεο πγείαο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πνπ ηηο 
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Τπάξρεη ηαχηηζε κε ην δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηελ αλαινγία ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 

δαπάλεο, κε ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο θαη ηηο δαπάλεο ησλ ΟΚΑ λα απνηεινχλ ηε δεκφζηα 

δαπάλε θαη ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο ησλ πνιηηψλ ην ηδησηηθφ 

θνκκάηη. 
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Γηάγξακκα 2.11: Πνξεία θαηεγνξηώλ ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ πγείαο ζε επίπεδν πεγώλ   

ρξεκαηνδόηεζεο (ΗΟΒΔ, 2016) 

 

 Οη δαπάλεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή, ζηε θαξκαθεπηηθή, ζηελ 

εμσλνζνθνκεηαθή, ζηε δηνηθεηηθή δαπάλε θαη ζηηο δαπάλεο γηα επηθνπξηθέο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. ην Γηάγξακκα 2.12 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεηαη ε πνξεία φισλ 

ησλ παξαπάλσ απφ ην 2009 σο ην 2014 σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ. Σν πξψην πφξηζκα είλαη 

φηη φινη νη ηχπνη δαπαλψλ αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία, κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε λα 

ζεκεηψλεηαη ζηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο  (-20,7%) θαη ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο (-30,5%). 

Δπίζεο, παξαηεξνχκε ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 
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Γηάγξακκα 2.12: Πνξεία θαηεγνξηώλ ησλ δαπαλώλ πγείαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε 

πνζνζηό επί ηνπ ΑΔΠ (ΗΟΒΔ, 2016, ΔΛ.ΣΑΣ.,2016) 

 

  Αλάινγε πνξεία θαη πνξίζκαηα καο δίλεη θαη ην δηάγξακκα ηεο πνξείαο ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ δαπαλψλ πγείαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε εθαη. επξψ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.13: Πνξεία θαηεγνξηώλ ησλ δαπαλώλ πγείαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε 

εθαη.    επξώ (ΗΟΒΔ, 2016, ΔΛ.ΣΑΣ., 2016) 
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   ε επίπεδν λνηθνθπξηψλ, ν κέζνο φξνο κεληαίαο δαπάλεο αλά λνηθνθπξηφ γηα ηελ πγεία ην 

2015 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 21% ζε απφιπηα κεγέζε ζε ζρέζε κε ην 2009 (€107 έλαληη 

€134,3 ην 2009) θαλεξψλνληαο ηε κεησκέλε αγνξαζηηθή αμία ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ αχμεζε 

πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ 2012 σο 2015 απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη ζηελ αιιαγή ηνπ θαηαιφγνπ ζεηηθήο ιίζηαο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 2.14: Πνξεία δαπαλώλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηώλ (ΔΛ.ΣΑΣ., 2016, ΗΟΒΔ, 

2016) 

 

   Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ην βάξνο ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηηο δαπάλεο 

πγείαο κεηαηνπίζηεθε θπξίσο ζηελ θάιπςε ηεο θαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηα €107 κεληαίαο δαπάλεο πγείαο αλά λνηθνθπξηφ ην 33,7% 

αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ην 31,8% ηελ θάιπςε λνζνθνκεηαθψλ αλαγθψλ, 

έλαληη 13,2% νδνληηαηξηθψλ ή άιισλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (10,9%) πνπ θαηείραλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην ην 2009, κηα άπμεζε θαηά 75,5% ζε ζρέζε κε ην 19,2% πνπ θαηείραλ νη 

δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (Γηάγξακκα 2.15). 
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Γηάγξακκα 2.15: Καηαλνκή δαπαλώλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηώλ (ΔΛ.ΣΑΣ., 2016, ΗΟΒΔ, 

2016) 

 

   Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κία αλαθνξά θαη λα παξνπζηαζηεί ην  Γηάγξακκα 

2.16, ην νπνίν είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζχλζεζεο ηεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ σο πξνο ηνπο 

ηνκείο εληφο λνζνθνκείνπ πνπ απηή δηνρεηεχεηαη θαη ηεο πνξείαο ηνπο απφ ην 2012 έσο ην 

2015. Ζ δαπάλε ελφο λνζνθνκείνπ απνηειείηαη απφ ηα αλαιψζηκα, ηηο ππεξεζίεο, ηα ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα, ηα νξζνπεδηθά, ηα θάξκαθα θαη ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απηήο απνηεινχλ ηα θάξκαθα θαη αθνινχζσο νη ππεξεζίεο θαη ην πγεηνλνκηθφ 

πιηθφ. 

   Παξαηεξνχκε φηη πηψζε παξνπζίαζαλ ηα θάξκαθα θαη νη ππεξεζίεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% 

9,1% αληίζηνηρα, ελψ ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 10,4% θαη ηα ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα θαηά 21,5%. Σα αλαιψζηκα αλ θαη παξνπζίαζαλ απμεηηθέο ηάζεηο ηε δηεηία 

2013-2014, επαλήιζαλ ζην πνζνζηφ ηνπ 2012 (5,3%) κε κία κηθξή πηψζε απφ ην 2013 έσο 

ην 2014 ηεο ηάμεσο ηνπ 7%.  

   Σν δηάγξακκα απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη 

ζε επίπεδν λνζνθνκείσλ. 
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Γηάγξακκα 2.16: ύλζεζε θαη πνξεία δαπαλώλ λνζνθνκείσλ (ΗΟΒΔ, 2016) 

 

2.3.3 Οη δχν θάζεηο ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα κεηαμχ 2005-2015 

 

  Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, δηαθξίλνπκε δχν πεξηφδνπο σο πξνο 

ηελ ηάζε ηνπο: 

α) Ζ πξψηε αθνξά ηελ πεξίνδν 2005-2009, δειαδή ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 

ε απηήλ ηελ πεξίνδν ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 7,2% θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο θαηά  19,5%. 

Χζηφζν, ε εηθφλα απηή ήηαλ πιαζκαηηθή, κηα θαη ζηελ νπζία δε ζεκεηψζεθε νηθλνκηθή 

αλάπηπμε. Σελ πεξίνδν απηή ζπζζσξεχηεθαλ ηεξάζηηα ειιείκκαηα ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο  

ηνπ Δ..Τ. αιιά θαη ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κε  απνηέιεζκα λα 

απαηηεζνχλ ξηδηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο  βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

νπνίεο βέβαηα επηρεηξήζεθαλ αθνχ  ε ρψξα απεπζχλζεθε ζηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο.  

β) Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 2010-2014 ζεκαηνδνηείηαη απφ ηηο δεζκεχζεηο  ηεο ρψξαο έλαληη ησλ 

δαλεηζηψλ ηεο, αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο κεηαξξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο. Οη θπξηφηεξεο εμ απηψλ είλαη  

ε δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

θαξκάθσλ θαη παξαπνκπή γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο  θαη νη ξπζκίζεηο ηηο παξεκβάζεηο 

ζηελ αγνξά θαξκάθνπ, απφ ηε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ κέρξη ηε ζέζπηζε εθπηψζεσλ θαη 

θιεηζηψλ πξνυπνινγηζκψλ.  
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 Όκσο, παξφια ηα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ, ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο, ε αχμεζε  ηεο αλεξγίαο θαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε   

κείσζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ  πγεία. Ζ ζπλνιηθή 

δαπάλε πγείαο κεηψζεθε θαηά 18,7% θαη νη δεκφζηεο θαηά 29,3%  

 Ζ αλάθακςε ηνπ 2015 ζεσξνχληαλ εχζξαπζηε ιφγσ ηεο έθζεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε έληνλε 

αβεβαηφηεηα, ελψ ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ηελ επέηεηλε θαη 

αλέζηεηιε ηε δπλακηθή ηάζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ, κε απνηέιεζκα ην 2016, λα νδεγεζεί μαλά ε νηθνλνκία ζηελ χθεζε θαη λα 

επηηαζεί ην θιίκα νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

Φαξκαθεπηηθέο Γαπάλεο Τγείαο
 

 

3.1 Ζ θαξκαθεπηηθή δήηεζε  

 

3.1.1 Ζ εηθφλα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Δπξψπε 

 

   Οη πην πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, εμαηξψληαο ηα 

λνζνθνκεηαθά θάξκαθα, μεπεξλάεη ηα 500 δνιιάξηα εηεζίσο percapita ζηηο ρψξεο ηνπ 

OECD, έλα πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη κε ην 15% ησλ εηεζίσλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο αλά 

πνιίηε θαη αζξνηζηηθά αγγίδεη ηα 200 δηο. δνιιάξηα ζε φιε ηελ ΔΔ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο ΔΔ θηλνχληαη θνληά ζε απηφ ην πνζφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κε κηα απφθιηζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 30% απφ ην κέζν φξν, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1. Ζ Γεξκαλία 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε, κε αθφινπζεο ρψξεο ηελ Διβεηία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ 

Διιάδα, ελψ ζηηο ρψξεο κε ηηο κηθξφηεξεο δαπάλεο βξίζθνληαη ε Γαλία θαη ε Δζζνλία. 

   Αθνινπζεί ην Γηάγξακκα 3.2, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Οη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο θηλνχληαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

1,4% ηνπ ΑΔΠ, κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ απηφ ην κέζν φξν λα παξνπζηάδεη ε Διιάδα 

(2,8%) θαη ε Οπγγαξία (2,2%), ελψ ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία βξίζθνληαη θάησλ απφ ην κηζφ 

ηνπ κέζνπ φξνπ, 0,5% θαη 0,6% αληίζηνηρα. 

  Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηεο επί ησλ 

ζπλνιηθψλ  δαπαλψλ γηα ηελ πγεία γίλεηαη ζαθήο απφ ην Γηάγξακκα 3.3. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο νπζηψδε κέηξα θαη πνιηηηθέο ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπληειέζνπλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ησλ ζπλνιηθψλ 

απμεηηθψλ ηάζεσλ. Ζ Διιάδα κε 28,4% θαη ε Οπγγαξία κε 30,2% είλαη θαη πάιη ζηηο 

πξψηεο δπν ζέζεηο, ελψ ε Γαλία κε ηε Ννξβεγία ζηηο ηειεπηαίεο κε 6,7% θαη 7,5% 

αληίζηνηρα. Γίλεηαη πάιη εχθνια αληηιεπηφ πσο ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ζηε ρψξα καο 

είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεί κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα θαη δνκηθέο αιιαγέο, κηα θαη ρψξεο 

πνπ μνδεχνπλ ιηγφηεξα, πεηπραίλνπλ πεξηζζφηεξα.  
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Γηάγξακκα 3.1: Φαξκαθεπηηθή δαπάλε per capita PPP, (OECD,2016) 
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Γηάγξακκα 3.2: Φαξκαθεπηηθέο δαπάλεο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (OECD, 2016) 
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Γηάγξακκα 3.3: Πνζνζηό θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο επί ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ πγείαο  

(OECD, 2017) 

 

   Χζηφζν, ε αχμεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ κηθξφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ παξνπζίαζαλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ηελ πεξίνδν 2009-

2014, ζε ζρέζε κε ηελ πεληαεηία πξν-θξίζεο (2005-2009), φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 

3.4 πνπ αθνινπζεί. Μεηαμχ 2009-2014, νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο αθνινχζεζαλ γηα ηελ 

αθξίβεηα πησηηθή πνξεία ηεο ηάμεσο ηνπ 1,1% βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ πεξηθνπψλ πνπ επηβιήζεθαλ ζρεδφλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο, ελψ αληίζεηα είραλ 

παξνπζηάζεη άπμεζε 1,4% ηελ πεξίνδν 2005-2009. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα (-8,5%), ζηελ Πνξηνγαιία (-7,5%) θαη 

ζηε Γαλία (-5,3%). Αληηζέησο, αχμεζε παξαηεξείηαη ζηε Ληζνπαλία (+2,6%), ζηε Λεηνλία 
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(+3,5%) θαη ζηε Ρνπκαλία (+6,0%), ελψ ηα κηθξά πνζνζηά αχμεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

πνιχ αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία (+1,0%) θαη ε Απζηξία (+0,9%) νθείινληαη ζην 

πνιχ πςειφ θφζηνο ησλ λέσλ νγθνινγηθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ λενεηζερζέλησλ 

ζθεπαζκάησλ γηα ηελ επαηίηηδα C (Health at a Glance: Europe 2016: State of Health in the 

EU Cycle). 

  Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην Γηάγξακκα 3.5 ην νπνίν απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ησλ 

γελνζήκσλ επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζήο ηνπο ζηελ ΔΔ γηα ην 2015. Παξαηεξνχκε φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην πνζνζηφ μεπεξλάεη ην 50%, κε πξψηεο ηε Γεξκαλία κε 73% θαη 

ηελ Πνισλία κε 69%, ελψ ηειεπηαία κε δηαθνξά είλαη ε Διιάδα. Πξφθεηαη γηα έλα γξάθεκα 

πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη δηεζλψο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ησλ γελνζήκσλ, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ απμεηηθψλ ηνπο ηάζεσλ.  

  Ζ πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο απέληαληη ζηα γελφζεκα θαη ζηελ αλάγθε γηα ζηξνθή ζε απηά 

είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην. Μφιηο πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε 

λα ξπζκίδεη λνκνζεηηθά ηελ αγνξά ησλ γελνζήκσλ,  ππφ ηηο δηεζλείο πηέζεηο πνπ δέρεηαη, κε 

θίλεηξα ζε γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, κε ζηφρν λα θηάζεη ην 60% σο ην 2019. Χζηφζν, 

κε κηα ζχληνκε καηηά ζηα δηαγξάκκαηα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη πξφθεηηαη κάιινλ γηα ην πην 

θνκβηθφ βήκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.4: Σάζεηο ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ ηελ πεξίνδν 2005-2014 (OECD, 

2017) 
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Γηάγξακκα 3.5: Πνζνζηό γελνζήκσλ επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ γηα ην 

2015 (World Data Bank, 2017) 

 

3.1.2 Ζ εηθφλα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα 

 

  Αλαιχνληαο ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα, δηαθξίλνπκε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο 

αληίζεζεο ζηελ πνξεία απηήο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ πεξίνδν 2005-2009, φπνπ ε αλνδηθή 

πνξεία ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ δαπαλψλ πγείαο παξέζπξαλ ζην ίδην κνηίβν θαη ηε θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε. Αθνινχζσο, απφ ην 2009 σο ην 2016, ε θαζαξή δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία θαη αλακέλεηαη θαη γηα ην 2017 λα ζπλερίζεη λα βαίλεη 

κεηνχκελε.  

 Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηε ρψξα καο απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, γη’ απηφ ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζίαδε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ 

θαζηζηνχζε σο έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ειιείςεσλ ζην ΔΤ, κηα θαη νη πφξνη πνπ απνξξνθνχζε ήηαλ 

ηεξάζηηνη θαη θαηλνκεληθά ε δηάζεζε ηνπο αλαπφθεπθηε. 

 χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3.6, ε θαξκαθαθεπηηθή δαπάλε άγγημε ην 2011 ην ηζηνξηθφ ηεο 

κέγηζην 34,8% επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, ζεκεηψλνληαο αχμεζε εηεζίσο θαη 
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ζπλνιηθή +56% ζε ζρέζε κε ην 2005. Απφ ην 2012, άξρηζε ν πεξηνξηζκφο ηεο θαη έηζη ην 

2014 πεξηνξίζηεθε θαηά 18,4%, ελψ ε ηάζε απηή ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα, ρσξίο λα έρνπλ 

επηηεπρζεί φκσο ηα επηζπκεηά λνχκεξα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.6: Φαξκαθεπηηθή δαπάλε σο πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο 

(ΗΟΒΔ, 2016, OECD, 2017) 

 

  Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ελψ φινη νη δείθηεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζεκαηνδνηνχλ σο έηνο πησηηθήο πνξείαο ην 2009, θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε απμήζεθε κεηαμχ 2009-2011. Σν θαηλφκελν απηφ απνδίδεηαη ζε δχν ιφγνπο. Ο 

πξψηνο αθνξά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ δελ κπφξεζαλ λα 

πεξηθφςνπλ άκεζα ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, ελψ ην δεχηεξν θαη θχξην ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο δαπάλεο εθείλε ηελ πεξίνδν κε ηελ νπνία θαιχθζεθαλ ηα θελά πνπ 

δεκηνχξγεζεθαλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, δείρλνληαο ηελ 

αδπλακία θαη απξνζπκία ησλ πνιηηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ πγεία. 

 
 
Γηάγξακκα 3.7: Ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο σο πνζνζηό επί ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ 

πγείαο (ΗΟΒΔ, 2016, OECD, 2017) 
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  Ζ δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ψληαο πην εχθνια ειεγρφκελε απφ ηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο, αθνινχζεζε ηελ πξναλαθεξζείζα πησηηθή ηάζε απφ ην 2009 σο ην 2016. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ε θαζαξή δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε έπεζε ζηα 1.945 εθαη.  επξψ ην 2016 

απφ ηα 5.108 ηνπ 2009, κηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 62%,  ελψ απφ ην 2006 σο ην 2009 είρε 

ζεκεησζεί αχμεζε 45,5% βάζεη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 3.8. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ηα 1.600-1800 εθαη. επξψ, ν νπνίνο δελ επηηεχρζεθε. Δπίζεο, 

παξαηεξνχκε φηη ηφζν ην clawback φζν θαη ην rebate παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο απφ ην 

2010 θαη κεηά, ζηνηρείν ηδηαηέξσο ελζαξξπληηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα 

κέηξα πνπ επηζηξέθνπλ θεθάιαηα ζηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ άιιε, ην clawback 

θαη ην rebate, ελψ αξρηθά εηζήρζεζαλ σο ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαίλεηαη πσο είλαη δχν πνιηηηθέο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη 

ξπζκηζηέο πιένλ ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.8: Καζαξή δεκόζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζε εθαη. επξώ (ΗΟΒΔ, 2016) 

 

  Αλακελφκελα, νκνίσο θηλείηαη ε θαζαξή δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζε επξψ per 

capita, κε πηψζε 60,8% απφ ην 2009 ζην 2016. Σν Γηάγξακκα 3.9 είλαη ελδεηθηηθφ ηεο 

πηψζεο απηήο, ε νπνία έθηαζε ηα 180 επξψ αλά πνιίηε, ελψ ην 2009 ήηαλ 460 επξψ. 
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Γηάγξακκα 3.9: Καζαξή δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζε επξψ per capita (IOBE, 2016) 

  

  Σα άκεζα ζεζκηθά κέηξα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε κείσζε ηεο θαζαξήο δεκφζηαο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηε πεξίνδν 2009–2011 ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή, ήηαλ νη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο - κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ φπσο ε κείσζε ησλ ξπζκηδφκελσλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ, ε κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηε θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ, θαζψο θαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

ηηκνιφγεζεο θαη αχμεζεο ησλ επηζηξνθψλ (rebates/clawback) ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  

  Όπσο  γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απφ ην 2012 θαη έπεηηα, ε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

είλαη ηέηνηα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ απφ ην θξάηνο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιε κεηαηφπηζε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ηφζν ζηνπο αζζελείο, φζν θαη ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

επηζηξνθέο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλνληαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζπλερψο απμάλνληαη, κε 

απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε πξαγκαηηθή δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε λα απμεζεί 

απφ 8,6% ην 2012 ζην 23,6% γηα ην 2015 θαη αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ζην 27,5% γηα 

ην 2016 βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ., φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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Έηνο 

 

Rebate 

 

 

Clawback 

 

Δπηβάξπλζε 

 

Γεκφζηα δαπάλε 

Πνζνζηφ ησλ 

Φαξκαθνβηνκερα-

ληψλ ζηε δεκφζηα 

δαπάλε 

2012 193 εθαη. 78 εθαη. 271 εθαη. 2880 εθαη. 8,6% 

2013 177 εθαη. 153 εθαη. 330 εθαη. 2371 εθαη. 12,2% 

2014 226 εθαη. 204 εθαη. 430 εθαη. 2000 εθαη. 17,6% 

2015 300 εθαη. 319 εθαη. 619 εθαη. 2000 εθαη. 23,6% 

2016 304 εθαη. 432 εθαη. 196 εθαη. 1945 εθαη. 27,5% 

 

Πίλαθαο 3.1: πκκεηνρή θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο ζηε δεκόζηα θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε (ΔΟΦ, 2016) 

 

  Tέινο, ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ, ε θιηκάθσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αληζφηεηα θαη θαηλφκελα νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, πξνθαιψληαο αχμεζε ησλ 

αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ, πεξίπνπ ζηνπο 2,5 εθαη. ην 2016. Έηζη, κε ηνλ Ν. 4368/2016 θαη 

ηελ ΚΤΑ νηθ.25132/4-4-2016 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε αλαζθάιηζηνπο θαη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Παξαθάησ απνηππψλεηαη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αλαζθαιίζησλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηζρχνο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ απνθάζεσλ αλά θαλάιη δηαλνκήο, ζχκθσλα κε επίζεκα 

ζηνηρεία ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

 

2016 Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ Ηδησηηθά θαξκαθεία χλνιν 

Μάξηηνο 735.432,64 1.111.612,00 1.847.044,64 

Απξίιηνο 806.764,00 1.203.273,00 2.010.037,00 

Μάτνο 991.837,22 1.376.736,00 2.368.573,00 

Ηνχληνο 1.845.436,38 2.411.715,00 4.527.151,38 

Ηνχιηνο 2.760.057,24 3.620.252,00 6.380.309,24 

Αχγνπζηνο 3.168.028,15 3.657.651,00 6.825.679,15 

επηέκβξηνο 3.362.764,83 4.106.622,00 7.469.386,83 

Οθηψβξηνο 3.168.879,02 4.303.414,82 7.472.293,84 

 

Πίλαθαο 3.2: Φαξκαθεπηηθή δαπάλε αλαζθάιηζησλ (ΔΟΦ, 2017, ΔΟΠΤΤ, 2017) 
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3.1.3 Πσιήζεηο 

 

3.1.3.1 Αμία θαη φγθνο πσιήζεσλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

 

   Οη θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο απνηεινχληαη απφ ηε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ε νπνία 

επηβαξχλεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο ηα λνζνθνκεία, ηηο 

πσιήζεηο θαξκάθσλ ηα νπνία επαλεμάγνληαη (παξάιιειεο εμαγσγέο), ηηο πσιήζεηο 

θαξκάθσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη, είηε ζε πνιίηεο ηεο Διιάδνο, είηε ζε ηνπξίζηεο θαη ηα νπνία 

πιεξψλνπλ νη ίδηνη θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ, ε νπνία δελ επηβαξχλεη ηα Σακεία. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο ηα λνζνθνκεία πεξηιακβάλνληαη θαη ζηε 

λνζνθνκεηαθή δαπάλε, επνκέλσο εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο αλαιχζεηο, ζα δηπινκεηξεζνχλ. 

   Όπσο αλακελφηαλ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ ζηε ρψξα καο αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πησηηθή πνξεία θαη κάιηζηα 

παξαηεξνχκε φηη θάζε ρξφλν ε κείσζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ θαξκαθαπνζεθψλ. Σν Γηάγξακκα 3.10 παξνπζηάδεη ηελ πνξεία 

ησλ πσιήζεσλ ζηε ρψξα καο ζε αμία εθαη. επξψ. Απφ ην 2008 ζην 2009 νη πσιήζεηο ησλ 

θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία ήηαλ ζηαζεξέο ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5 δηζεθαη. επξψ, ελψ 

ζεκεηψζεθε κηα κηθξή αχμεζε θαηά 0,2 δηζεθαη. επξψ ζηηο πσιήζεηο ζε θακξαθεία θαη 

θαξκαθαπνζήθεο.  

  Απφ εθείλε ην 2009 σο θαη ζήκεξα νη πσιήζεηο αθνινπζνχλ κε ηελ απαξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θζίλνπζα πνξεία, θηάλνληαο ηα 4,1 δηζεθαη. επξψ ην 2015 γηα ηα 

θαξκαθεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο, δειάδε πεξίπνπ -39% απφ ην 2008. Οη ιφγνη απηήο ηεο 

ηάζεο απνδίδνληαη ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ, κε ηνπο θπξηφηεξνπο λα απνηεινχλ ε κείσζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ, άξα θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ, νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο ζπληαγνξάθεζεο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηνπο γηαηξνχο 

θαη νη πεξηθνπέο ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Οη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο παξακέλνπλ ζρεδφλ 

ζηαζεξέο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ρψξνπ ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 
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Γηάγξακκα 3.10: Αμία πσιήζεσλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα ζε δηζεθαη. επξώ (ΔΟΦ 

2016) 

  ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε πσο ελψ απφ ην 2008 σο ην 2011 νη πσιήζεηο ησλ 

θαξκάθσλ ζηα θαξκαθεία θαη ζηηο θαξκαθαπνζήθεο ζε αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ παξνπζηάδνπλ 

θζίλνπζα πνξεία φπσο αλακελφηαλ, απφ ην 2011 θαη κεηά ε πνξεία είλαη απμεηηθή. Ζ 

αχμεζε κέζα ζε 4 ρξφληα κάιηζηα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 33 

εθαη. ζπζθεπαζίεο. Οη ιφγνη γηα ηελ ηάζε απηή είλαη αξθεηνί θαη ελδερνκέλσο ην δήηεκα λα 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν. Δπηγξακκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα ην απνδψζνπκε ζηελ 

θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ, κε απνηέιεζκα ε πξφζβαζε ζην θάξκαθν λα είλαη απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πην εχθνιε θαη ε αχμεζε ηνπ πξνζδνθίκνπ δσήο άξα θαη ησλ 

ειηθησκέλσλ.  

  ηελ πεξίπησζε ησλ λνζνθνκείσλ, ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ γηα ηα θάξκαθα είλαη πησηηθή, 

κε ηελ πηψζε λα είλαη πεξίπνπ 2,8% απφ ην 2014 ζην 2015. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην 

πξνήγνπκελν δηάγξακκα, ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ελψ νη πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ ζε φγθν 

πέθηνπλ ζπλερψο, ε ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ παξακέλεη ζηαζεξή. Ο ιφγνο γηα ην 

θαηλφκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ βηνινγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, πνπ 

είλαη πνιχ πην αθξηβά θαη εμεηδηθεπκέλα, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ή/θαη ζπγρνξεγνχληαη κε 

ηα ήδε ππάξρνληα ζθεπάζκαηα, ιφγσ ηεο απμεηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ παζήζεηο 

φπσο ν θαξθίλνο θαη ηα λενπιάζκαηα. 
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Γηάγξακκα 3.11: Όγθνο πσιήζεσλ θαξκάθσλ ζε εθαη. ζπζθεπαζίεο ζηελ Διιάδα 

(ΔΟΦ, 2016) 

 

3.1.3.2 Αμία θαη φγθνο πσιήζεσλ ΜΖΤΦΑ ζηελ Διιάδα 

 

  Ζ πνξεία πσιήζεσλ ησλ ΜΖΤΦΑ αθνινπζεί κηα ινγηθή θαη αλακελφκελε πνξεία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα  Απφ ην 2010 σο θαη ην 2013, ε πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ ηφζν ζε φγθν φζν θαη ζε πνζφηεηα ήηαλ πησηηθή, ελψ απφ ην 2013 σο θαη ην 

2015 αθνινχζεζε ειαθξψο αλνδηθή πνξεία. Οη ιφγνη ηεο πηψζεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη απνδίδνληαη ζηελ θξίζε θαη ζηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη 

πεξηθνπψλ, ελψ ε απμεηηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 2013-2015 απνδίδεηαη ζηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ απφ ηε κία, αιιά πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε αιιαγή ηεο ζεηηθήο ιίζηαο 

θαξκάθσλ πνπ ζεκεηψζεθε, κε απνηέιεζκα ζθεπάζκαηα πνπ αλήθαλ ζε απηή θαη 

ζπληαγνγξαθνχληαλ, ηψξα ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΜΖΤΦΑ. 
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Γηάγξακκα 3.12: Αμία πσιήζεσλ ΜΖΤΦΑ ζε εθαη. επξώ ζηελ Διιάδα (ΔΦΔΥ, 2016) 

 

  Ο φγθνο ησλ πσιήζεσλ ησλ ΜΖΤΦΑ παξνπζηάδεη κηα δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα ζε 

ζρέζε κε ηελ αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3.13, κηα θαη ην έηνο 2012 νη πσιήζεηο 

ζε εθαη. ζπζθεπαζίεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 10,9%, αθνινχζσο πηψζε 1,6% γηα ην 

2013, ελψ απφ ην 2014 θαη κεηά ε πνξεία ηνπο ζπκβαδίδεη κε ηελ απμεηηθή ηάζε ηεο αμίαο 

ηνπο. Παξφια απηά, ζε ζρέζε κε ην 2010 ε ζπλνιηθή πηψζε ηνπο ην 2015 αγγίδεη ην 10,4%. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.13: Όγθνο πσιήζεσλ ΜΖΤΦΑ ζηελ Διιάδα ζε εθαη. ζπζθεπαζίεο 

(ΔΦΔΥ,2016) 

 

3.1.3.3 Αμία θαη φγθνο πσιήζεσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ 
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  Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, έλα ζεκαληηθφ κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο είλαη ε ζηξνθή πξνο ηα γελφζεκα θάξκαθα. Αλ θαη ε ρψξα βξίζθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ηεο ΔΔ, ε ρξήζε ηνλ γελνζήκσλ παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε απφ ην 2009, 

αλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνεηηθά.  

 

 
 

Γηάγξακκα 3.14: Μεξίδην αγνξάο αλά θαξκαθεπηηθή θαηεγνξία ζε όγθν (Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Τγείαο, 2015) 

 
 

Γηάγξακκα 3.15: Μεξίδην αγνξάο αλά θαξκαθεπηηθή θαηεγνξία ζε αμία (Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Τγείαο, 2015) 
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3.2 Ζ θαξκαθεπηηθή πξνζθνξά ζηελ Διιάδα 

 

  Ζ πξνζθνξά θαη δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηε ρψξα καο αθνινπζεί κηα 

δηαθιαδηζκέλε κνξθή ηξηπηχρνπ, φπσο θαη ν θιάδνο ηεο πγείαο ζπλνιηθά. ηελ θνξπθή 

δηαθξίλνπκε ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε παξαγσγηθέο ή/θαη 

εκπνξηθέο. Αθνινπζνχλ νη θαξκαθαπνζήθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρνλδξεκπφξην 

θαξκάθσλ θαη ηέινο έρνπκε ηα θαξκαθεία, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε ηδησηηθά, 

λνζνθνκεηαθά θαη ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ. Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί πσο ηα 

λνζνθνκεηαθά θαξκαθεία θαη ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνκεζεχνληαη ηα ζθεπάζκαηα 

θαηεπζείαλ απφ ηηο εηαηξίεο, ελψ ηα ηδησηηθά θαξκαθεία θαη απφ ηηο θαξκαθαπνζήθεο. ην 

ρνλδξεκπφξην ζε θάπνηεο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνηνχληαη δπλακηθά θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ησλ 

θαξκαθνπνηψλ. 

 
   
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

Γηάγξακκα 3.16: Γνκή ηεο αγνξαίαο πξνζθνξάο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα (ΔΟΠΤΤ, 

ΔΛ.ΣΑΣ., 2016) 

 

3.2.1 Φαξκαθεία  

 

 Σν Γηάγξακκα 3.17 απαξηζκεί ηα θαξκαθεία αλά 100.000 θαηνίθνπο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ αλά 100.000 

θαηνίθνπο (95), κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ λα είλαη 31, δειαδή πάλσ απφ ηξηπιάζηνο. Ζ Γαλία 

κε 6 θαη ε Οιιαλδία κε 12 είλαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο θαη ηα λνχκεξα ηνπ δηαγξάκκαηνο 

απηνχ είλαη ελδεηθηηθά ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ησλ θαξκαθείσλ ζηε ρψξα καο. 
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Γηάγξακκα 3.17: Αξηζκόο θαξκαθείσλ αλά 100.000 θαηνίθνπο (ΔΛ.ΣΑΣ. 2016, ABDA, 

German Pharmacies, Figures Data Facts 2016) 

 

  Ο αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ ζηε ρψξα αλήιζε ζε 10380 γηα ην 2015 φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 3.18,  ζεκεηψλνληαο κηα κηθξή πηψζε πεξίπνπ 1,4% ζε ζρέζε κε ην 2014, φπνπ 

ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ 10527. Παξφια απηά, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηα πξνεγνχκελα 

γξαθήκαηα ν αξηζκφο αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη ηεξάζηηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ. Παξαηεξνχκε σζηφζν φηη ε ηάζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη απμεηηθή, θάηη πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ κεηψζαλε ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην πνπ 

αθνξνχζε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
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Γηάγξακκα 3.18: Αξηζκόο θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα (ΔΛ.ΣΑΣ. 2016) 

 

3.2.2 Φαξκαθαπνζήθεο 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο θαξκαθαπνζήθεο, ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζε 126 γηα ην 2015, 

ζεκεηψλνληαο κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6% ζε ζρέζε κε ην 2014 (120). 

Παξαηεξνχκε φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζεκεηψζεθε κηα κεγάιε πηψζε απφ ηηο 180 

θαξκαθαπνζήθεο ην 2005 ζηηο 132 ην 2007 θαη αθνινχζσο κηα ζηαζεξνπνίεζε κεηαμχ 120-

130. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη απφ ηε κία ζε ζπγρσλεχζεηο κηθξψλ θαξκαθαπνζεθψλ ζε 

κεγαιχηεξεο ή/θαη εμαγνξέο κηθξψλ απφ κεγάιεο, ελψ ζίγνπξα ιφγσ ησλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ πεξηνξίζαλε ην θέξδνο ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ηεο αιιαγήο ηνπ Φ.Π.Α., 

πνιιέο θαξκαθαπνζήθεο θιείζαλε. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.19: Αξηζκόο θαξκαθαπνζεθώλ ζηελ Διιάδα (ΔΛ.ΣΑΣ. 2016) 
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3.2.3 Παξαγσγή 

 

  Βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3.20, ε εγρψξηα 

παξαγσγή θαξκάθσλ αλήιζε γηα ην έηνο 2015 ζηα 929 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κηα 

πηψζε θαηά 12 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα 941 εθαη. επξψ ηνπ 2014. Απφ ην δηάγξακκα απηφ 

παξαηεξνχκε φηη κέρξη ην 2010 ε πνξεία ηεο αμίαο ησλ παξαγψκελσλ θαξκάθσλ ήηαλ 

εηεζίσο απμεηηθή  σο ην 2010 (απφ ηα 515 εθαη. ην 2004 ζηα 918 εθαη. ην 2010), ελψ ελ 

κέζσ θξίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ παξαγσγψλ, 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, αθνινχζεζε κηα δηεηή πησηηθή πνξεία ζηα 907 εθαη. 

ην 2011 θαη ηα 825 εθαη. ην 2012. Με εμαίξεζε ηελ πηψζε πνπ πξναλαθέξζεθε απφ ην 2014 

ζην 2015, ε αμία ηεο παξαγσγήο παξνπζίαζε αλάθακςε απφ ην 2012 ζην 2014 (απφ ηα 825 

εθαη. ην 2012, ζηα 881 εθαη. ην 2013 θαη ζηα 941 εθαη. ην 2014), φπνπ ζεκεηψζεθε ε 

κεγαιχηεξε ηζηνξηθά ηηκή ζηελ αμία παξαγσγήο θαξκάθσλ. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.20: Αμία εγρώξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ ζε ηηκέο παξαγσγνύ (ex-

factory) ζε εθαη. επξώ (ΔΛ.ΣΑΣ., ΗΟΒΔ 2016) 

 

3.2.3.1 Πξνζηηζέκελε αμία εγρψξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ 

 

  Γηα ην 2015, ε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εζληθή νηθνλνκία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

θαξκάθσλ αλήιζε ζηα 687 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα 

515 

677 
711 

802 

866 
890 918 907 

825 

881 

941 
929 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Αμία αγρώξηαο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ ex-

factory ζε εθαη. Δπξώ 



                                   

84 
 

678 εθαη. ηνπ 2014, ζπλερίδνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε απφ ην 2012 (507 εθαη. επξψ). 

Αχμεζε παξνπζίαζε θαη ν δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο 

θαξκάθσλ ζηε κεηαπνίεζε, κε ην πνζνζηφ λα είλαη 3,9% ην 2015, ζεκεηψλνληαο κηα κηξή 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 3,8% ηνπ 2014. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.21: Πξνζηηζέκελε αμία ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ ζε εθαη. 

επξώ θαη   κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε κεηαπνίεζε (ΗΟΒΔ, 2015) 

 

3.2.4 Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο 

 

  Σν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ  απεηθνλίδνπλ ην επίπεδν ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 

εμαγσγψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 

3.2.4.1 Δηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε 

 

  ηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ,ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ θαξκάθσλ πνπ εηζάγνπλ νη 

επξσπατθέο ρψξεο αλέξρεηαη ζε 203.166 εθαη. επξψ, κε κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο ηε 

Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία, ελψ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο είλαη ε Μάιηα, ε Δζζνλία 

θαη ην Λνπμεκβνχξγν, βάζεη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 3.22. 
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Γηάγξακκα 3.22: Δηζαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζε εθαη. επξώ, 2016 (EFPIA, 

2016) 

 

3.2.4.2 Δμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε 

 

 ηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3.23, ε Γεξκαλία είλαη θαη πάιη ζηελ 

πξψηε ζέζε, κε ηελ Διβεηία θαη ην Βέιγην λα αθνινπζνχλ. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο είλαη ε 

Δζζνλία, ε Μάιηα θαη ην Λνπμεκβνχξγν, ελψ ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ αλέξρεηαη ζε 

294.904 εθαη. επξψ. 
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Γηάγξακκα 3.23: Δμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ Δπξώπε ζε εθαη. επξώ 

(EFPIA, 2016) 

 

3.2.4.3 Παξάιιειεο εμαγσγέο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

 

  Οη εμαγσγέο θαξκάθσλ ζηε ρψξα καο αθνινχζεζαλ κηα έληνλε πησηηθή πνξεία απφ ην 

2008 σο ην 2014 ηεο ηάμεσο ηνπ 44,2% ζε αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ (Γηάγξακκα 3.24).  Ζ 
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δειαδή ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ νη εμαγσγέο ζε πνζφηεηα, πνπ απνδίδεηαη ζε ραιάξσζε ηνπ 

αζθπθηηθνχ ηξαπεδηθνχ θινηνχ θαη ζηελ φπσο θαίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ εμαγσγέσλ ζηα 

λέα δεδνκέλα, πνπ νδήγεζε ζηελ αλάθακςή ηνπο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.24: Παξάιιειεο εμαγσγέο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα ζε αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ,   

(ΔΟΦ, 2016) 

 

  Παξφκνηα  είλαη θαη ε εηθφλα ησλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ ζε ρξεκαηηθή αμία. Απφ ην 2009 

σο ην 2014 ζεκεηψζεθε πηψζε θαηά 53,8%, ελψ απφ ην 2014 ζην 2015 αχμεζε θαηά 30,9%. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.25: Παξάιιειεο εμαγσγέο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα ζε αμία,  (ΔΟΦ, 2016) 
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3.2.5 Απαζρφιεζε 

 

3.2.5.1 Απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

 

  ηε ρψξα καο, φπσο θπζηθά θαη ζηηο πεξζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ν θαξκαθεπηηθφο 

θιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Ζ ειιεληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο απμάλνληαη δηαξθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ρνλδξεκπνξίνπ φζν θαη ζηελ παξαγσγή πξσηνηχπσλ θαη γελνζήκσλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ. Απνηειεί έλαλ θνκβηθφ παξάγνληα ηεο εζληθήο παξαγσγήο θαη νηθνλνκίαο, 

αθνχ πέξα απφ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ δηαθηλνχληαη, ζπληειεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο 

θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ απαζρφιεζε, φπσο θπζηθά θαη νιφθιεξνο ν θιάδνο ηεο 

πγείαο. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ηαηξνί 62207 67540 69030 69265 69435 69215 68886 68807 68401 

Οδνληίαηξνη 14429 14689 14774 14661 14518 14208 13911 13746 13301 

Φαξκαθνπνηνί 9802 10595 10788 11160 11232 11196 11461 11579 11299 

Ννζειεπηέο 37718 38291 37306 38422 38530 36883 36103 35223 - 

Φπζηθνζεξαπεπηέο - 3881 4521 5118 5582 6097 6629 6800 7213 

 

Πίλαθαο 3.3: Απαζρνινύκελνη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο ( OECD, Health Data 2016, 

ΔΛ.ΣΑΣ., 2016) 

 

  Ο παξαπάλσ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ αξηζκνχ ησλ άκεζα απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο, κε ηνπο ηαηξνχο λα απνηεινχλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία, ελψ απφ ηελ άιιε 

ελδεηθηηθφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θαξκαθνπνηψλ αλ 

αλαινγηζηνχκε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο καο. 

 

3.2.5.2 Απαζρφιεζε ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα 

 

  χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3.26, ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

θαξκαθεπηηθφ θιάδν είλαη πνιχ κεγάινο θαη μεπεξλάεη ηηο 130 ρηιηάδεο, δειαδή ζρεδφλ 

έλαο ζηνπο ελλέα Έιιελεο πνιίηεο απαζρνιείηαη άκεζα ή έκκεζα ζε απηφλ.   
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Γηάγξακκα 3.26: Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ζηνλ θαξκαθεπηηθό θιάδν ζηελ Διιάδα  

(Κφξξα  Δ., Αζαλαζηάδεο Α., Σζαθαλίθαο Α., 2015) 

 

  Οη εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαξκάθσλ ζηε ρψξα καο ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2015 

πεξίπνπ 12.400 (Γηάγξακκα 3.27), ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 2.000 άηνκα κέα ζε έλα 

ηξίκελν, ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ ησλ κεγάισλ 

πνιπεζληθψλ ζηε ρψξα καο θαη ζε θάπνηεο ζπγρσλεχζεηο κεγάισλ εηαηξηψλ θαη εμαγνξψλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα εθείλν ην δηάζηεκα. Χζηφζην, είλαη θαλεξφ πσο ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ παξακέλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηαζεξφο κεηαμχ 12-13.000, 

δείρλνληαο ηελ ηζρχ ηνπ θιάδνπ ηεο παξαγσγήο ησλ θαξκάθσλ, παξά ηελ θξίζε θαη ηηο κε 

επλνηθέο θπβεξλεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο φιν απηφ ην δηάζηεκα.  

 

 
 

Γηάγξακκα 3.27: Απαζρνινύκελνη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

(Eurostat,    Labour Force Survey, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΟΒΔ, last updated 6/10/2016) 
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  Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζην 0,4% ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, κε ην κέζν φξν ηεο 

ΔΔ λα βξίζθεηαη ζην 0,38%. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν 

πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή είλαη ε Ηξιαλδία θαη ε Γαλία κε πνζνζηφ απαζρφιεζεο 1,8% θαη 

1,1% αληίζηνηρα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 3.28: Πνζνζηό απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ αλαινγηθά κε ην 

ζύλνιν ηεο απαζρόιεζεο, (Eurostat, Labour Force Survey, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΟΒΔ,  

last updated 6/10/2016) 

 

3.2.5.3 Απαζρφιεζε ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζηελ Δπξψπε 

 

  Ο Πίλαθαο 3.4 πνπ αθνινπζεί εκπεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο μεπεξλά ηηο 720 ρηιηάδεο βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ ζηνηρείσλ, αξηζκφο πνπ 

μεπεξλάεη ηνλ πιεζπζκφ αθφκε θαη θάπνησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, αλαδεηθλχνληαο ηε 

δχλακε θαη ηελ έθηαζε ηνπ θιάδνπ. 
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ΑΤΣΡΗΑ 13.117 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 1.220 

ΒΔΛΓΗΟ 34.075 ΜΑΛΣΑ 445 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 9.900 ΜΔΓ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ 64.000 

ΓΑΛΛΗΑ 92.650 ΝΟΡΒΖΓΗΑ 3.800 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 112.475 ΟΛΛΑΝΓΗΑ 12.000 

ΓΑΝΗΑ 26.445 ΟΤΓΓΑΡΗΑ 22.600 

ΔΛΒΔΣΗΑ 41.876 ΠΟΛΧΝΗΑ 28.100 

ΔΘΟΝΗΑ 400 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 8.000 

ΗΡΛΑΝΗΑ 26.373 ΡΟΤΜΑΝΗΑ 21.000 

ΗΠΑΝΗΑ 38.677 ΛΟΒΑΚΗΑ 3.000 

ΗΣΑΛΗΑ 63.000 ΛΟΒΔΝΗΑ 8.946 

ΚΡΟΑΣΗΑ 5.740 ΟΤΖΓΗΑ 11.012 

ΚΤΠΡΟ 1.140 ΣΔΥΗΑ 17.900 

ΛΔΣΟΝΗΑ 1.971 ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 5.476 

 

Πίλαθαο 3.4: Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία (EFPIA, 2016) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

Μέηξα θαη Πνιηηηθέο Πεξηνξηζκνύ       

 

4.1 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ αλαγθώλ πνπ νδεγεί ζε αύμεζε ηεο θαξκαθεπ- 

       ηηθήο δαπάλεο 

 

  Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηηο απμεηηθέο ηάζεηο είλαη πνηθίιεο θχζεσο θαη ζπλαληψληαη ζε φιν 

ην θάζκα ησλ θιάδσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο. 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζε έλα κίγκα κε ηξία 

θπξίαξρα ζπζηαηηθά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο νη πξψηνη ξπζκηζηέο ηνπ επηπέδνπ ησλ 

δαπαλψλ. Πξφθεηαη γηα ηηο ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

πθίζηαληαη, γηα ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο ησλ θαξκάθσλ θαη γηα ηηο αιιαγέο ζηα 

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ, πεξηζζφηεξσλ ή 

ιηγφηεξσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πάζεζεο, θαζψο ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

  Με ηε ζεηξά ηνπο, απηνί νη ηξεηο ππιψλεο, επεξεάδνληαη απφ έλα κεγάιν εχξνο κε 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ εθ λένπ ζε  ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Αλαθεξφκαζηε ζηε δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαξκάθσλ θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε απηήο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ, ζηε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή θαη ζηηο δπλάκεηο πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγνξά (market dynamics), θπξίσο ε θαηλνηνκία θαη 

αλαθάιπςε λέσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ε ιήμε ησλ δηπισκάησλ επξεζπηερλίαο πνιιψλ 

πξσηνηχπσλ θαξκάθσλ. 

  Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζαθψο θαη απνηεινχλ έλαλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα, θχξην ξπζκηζηή ηνπ χςνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. Παξφια απηά, νη ηηκέο 

ζαλ αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απμεηηθέο 

ηάζεηο  πνπ παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά ζε παγθφζκην επίπεδν. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

λνκηθφ πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζε θάζε ρψξα, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο έλα πξσηνεκθαληδφκελν ζηελ αγνξά 

θάξκαθν, έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ θαηά ηα πξψηα έηε θπθινθνξίαο ηνπ θαη κεηέπεηηα 

αθνινπζεί κηα ζρεδφλ ζηαζεξή, αλάινγα θαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ, θαη αθνινχζσο πησηηθή  

πνξεία. 

  Χζηφζν, αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ή ζηνλ φγθν ηεο θαηαλάισζεο ησλ θαξκάθσλ, έλα 

κέγεζνο ζρεηηθά εχθνια κεηξήζηκν, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην χςνο ησλ 
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δαπαλψλ. Οη πνζφηεηεο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη θαη θαηαλαιψλνληαη, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηηο επηθξαηνχζεο παζήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ δπηηθνχ θφζκνπ, φπσο ε  

θαξδηαγγεηαθή ππέξηαζε, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.η.ι., έρνπλ παξνπζηάζεη πνιχ κεγάιε 

αχμεζε απφ ην 2000 θαη κεηά. Οη απμεηηθέο ηάζεηο ζπλδένληαη θαη είλαη απφξξνηα πιήζνπο 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη αλαιχνληαη εθηελψο ζηελ πνξεία (γήξαλζε πιεζπζκνχ, επηθξάηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ, λέα θάξκαθα). 

 

  

ΣΗΜΔ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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Πίλαθαο 4.1: Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο (ηνπ 

ζπγγξαθέα) 

 



                                   

95 
 

4.1.1 Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζε απμεηηθέο ηάζεηο 

 

4.1.1.1 Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

  Ο πξψηνο  παξάγνληαο ζηνλ νπνίν νπζηαζηηθά νθείιεηαη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο, 

θαζψο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ, ζηηο αλεπηπγκέλεο ηνπιάρηζηνλ ρψξεο είλαη ε 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο.  Ζ  αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζπκβάιιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο ηνπ αηφκνπ, φρη κφλν ηελ θάιπςε βηνινγηθψλ αλαγθψλ επηβίσζεο.  Απηνί 

νη ιφγνη νδεγνχλ εχινγα ζηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ θαηαλαιψκελσλ 

ππεξεζηψλ, κηα θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηήησλ, απφ ηε κία πην πνιινί 

πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είραλ πξίλ, 

αιιά απφ ηελ άιιε λα ππεξθαηαλαιψλνπλ ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ 

δηέπεη ηνλ θιάδν.  

 

 
 

Γηάγξακκα 4.1: Πνξεία ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο αλά πνιίηε ζηελ 

Διιάδα ζε δνιάξηα (OECD, 2017) 
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Γηάγξακκα 4.2: Πνξεία ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο αλά πνιίηε  ζηηο ρώξεο ηνπ OECD 

ζε δνιάξηα (OECD,2017) 

 

 Σν Γηάγξακκα 4.2 επηβεβαηψλεη ην φζν αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ελψ ην Γηάγξακκα 4.1 

πνπ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα αθνινπζεί πησηηθή πνξεία, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηε ρψξα καο. Απηφ είλαη έλα 

ζηνηρείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ θαη έλαο παξαγφληαο, φρη ηφζν 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο βέβαηα, γηα ηελ ίδηα πησηηθή πνξεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη δαπάλεο 

πγείαο ζηε ρψξα καο. 

 

4.1.1.2 Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ (αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65) 

 

  Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη ν 

δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο, θαη θπζηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ε εηζαγσγή λέσλ θαξκάθσλ θαη ζεξαπεηψλ απνηεινχλ κεξηθνχο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο δηεζλψο. 

ηελ Διιάδα, έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ηα ηειεπηαία 56 έηε, θαζψο ην 

πξνζδφθηκν δσήο έρεη απμεζεί θαηά 10,6 έηε απφ ην 1970, ελψ ηελ ίδηα ηάζε παξαηεξνχκε 
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θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κε ηελ αχμεζε λα θηάλεη ηα 11,1 έηε. Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ, ην 

πξνζδφθηκν δσήο ζηε ρψξα καο αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία 

αγγίδνληαο ηα 83,4 κέρξη ην 2030 (Γηάγξακκα 4.3). 

  χκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλεκέηαη λα κεησζεί 

θαηαθφξπθα ζηα επφκελα 70 ρξφληα. Οη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζπγθιίλνπλ  

ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ζε λνχκεξα θάησ ησλ 8 

εθαη. θαηνίθσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε World Data Bank πξνβιέπη φηη ν πιεζπζκφο ηεο 

Διιάδαο ζα είλαη 7.874.167 σο ην 2085 κε ην πνζνζηφ ησλ άλσ ησλ 65 λα είλαη πάλσ απφ 

30%, ελψ ε πξφβιεςε ηεο Eurostat είλαη αθφκα πην δπζνίσλε, ζηα 7.264.686. Αλ δελ 

αιιάμεη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα, ζα κηιάκε γηα κηα ρψξα φπνπ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ζα 

είλαη ειηθησκέλνη θαη εμαξηεκέλνη απφ ηνπο ππνινίπνπο (Γηάγξακκα 4.5 θαη 4.6). 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.3: Δμέιημε πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηνπ 

ΟΔCD από ην 1970 σο ην 2016 θαη πξόβιεςε γηα ηελ Διιάδα σο ην 2030 (OECD,Health 

Data, 2016, World Data Bank, Health & Nutrition Statistics, 2016, Pentions at Glance 2011, 

OECD 2016) 

 

  ηα πιαίζηα απηά, ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ αθνινχζσο ζεκείσζε κεγάιε αχμεζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.4θαη πνιιέο ήηαλ νη έξεπλεο νη 

νπνίεο επηβεβαίσζαλ ηελ θιαζζηθή άπνςε πεξί επίπησζεο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο (νχιεο ., 1998).  
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Γηάγξακκα 4.4: Πνζνζηό πιεζπζκνύ άλσ ησλ 65 ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηνπ 

OECD  (World Data Bank, 2017) 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.5: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο ζε εθαηνκκύξηα θαη πξόβιεςε σο 

ην 2085 ζε ζπλδπαζκό κε ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ άλσ ησλ 65 εηώλ (World Data 

Bank, 2017) 
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Γηάγξακκα 4.6: Πξόβιεςε πνξείαο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο ζε εθαηνκκύξηα σο ην 

2080 (Euostat, 2017) 

 

  Σα δηαγξάκκαηα απηά απνηεινχλ κηα αξθεηά δπζνίσλε πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ηεο 

ρψξαο καο. Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη κηα πησηηθή πνξεία ζηα 

επφκελα 70 ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ λέσλ λα κελ θάλνπλ πάλσ απφ έλα παηδί κε 

ην δείθηε γνληκφηεηαο λα απνδεηθλχεη απηήλ ηελ ηάζε, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ κέζα ζηελ 

θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί θαη ιφγσ ηεο πςειήο αλεξγίαο πνπ καζηίδεη ηνπο 

λένπο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην παξαπάλσ γξάθεκα απνηειεί πξφβιεςε γηα ην 

γεγελή πιεζπζκφ, κηα θαη ππάξρεη δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο 

γεληάο, ζα είλαη Έιιελεο πνιίηεο. πγρξφλσο, κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδνθίκνπ δσήο θαη ησλ 

εηψλ επηβίσζεο γηα ηνπο άλσ ησλ 65, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζα απνηεινχλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν απνηειέζκα απηφ, φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πγείαο, 

είλαη ελδερνκέλσο θαηαζηξνθηθφ, κηα θαη ε πίεζε πνπ ζα δερηεί ην ζχζηεκα είλαη πνιχ 

κεγάιε κε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ, κηα θαη κηιάκε γηα κηα ειηθηαθή νκάδα, πνπ εθηφο απφ 

πφξνπο, ζα απνξξνθά έλα επίζεο νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

  Σν Γηάγξακκα 4.7 πνπ αθνινπζεί έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

θαη κάιηζηα απνηειεί κηα δπζνίσλε έλδεημε φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη γηα φιε ηελ 

Δπξψπε. Κάζε γπλαίθα θαηά κέζν φξν θέξλεη ζηνλ θφζκν νινέλα θαη κηθξφηεξν θαηά κέζν 

φξν αξηζκφ παηδηψλ. Ο δείθηεο γνληκφηεηαο γηα ηε ρψξα καο έρεη πέζεη ζην 1,3, ελψ γηα ηελ 

Δπξψπε. Πξνζεγγίδνληαο ην ελ ιφγσ γξάθεκα αλά γεληά (25 έηε), βιέπνπκε πην εθηεηακέλα 

ηελ εηθφλα απηήο ηεο πησηηθήο πνξείαο θαη δηαπηζηψλνπκε ην κέγεζνο ηνπ πξνβήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Σν 1965 ν δείθηεο ήηαλ 2,25 γελλήζεηο αλά γπλαίθα (ζε αλαπαξαγσγηθή 
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πάληα ειηθία) γηα ηελ Διιάδα θαη 2,597 εηα ηελ Δπξψπεκε ην κέγηζην λνχκεξν ζηελ 

ηζηνξία ηεο ρψξαο καο λα είλαη 2,45 ην 1967, ελψ γηα ηελ Δπξψπε 2,655 ην 1964. 

Αθνινχζσο, ην 1990 ν δείθηεο έπεζε ζην 1,39 γηα ηελ Διιάδα θαη 1,658 γηα ηελ Δπξψπε, κε 

ηα ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία λα ηνλ ηνπνζεηνχλ ζην  1,3 γηα ηελ Διιάδα θαη 1,577 γηα ηελ 

Δπξψπε αληίζηνηρα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.7: Γείθηεο γνληκόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ (αξηζκφο γελλήζεσλ αλά 

γπλαίθα) (OECD, 2017) 

 

  Γηα ηελ αθξίβεηα, ε πηψζε   ησλ γελλήζεσλ ην 2015 είλαη 0,3%, ελψ αληηζέησο ν αξηζκφο 

ησλ ζαλάησλ απμήζεθε θαηά 6,9% απφ ην 2014. Βάζεη ηεο ηάζεο απηήο πνπ παξαηεξείηαη 

κεηά ην 2000 θαζψο θαη ηεο πξφβιεςεο πνπ παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, ν πιεζπζκφο ηεο 

ρψξαο ζα κεηψλεηαη ζπλερψο κέρξη ην 2080. 

 

Έηνο Γελλήζεηο Θάλαηνη 
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2014 92148 113740 

2015 91877 121952 

 

Πίλαθαο 4.2: Γελλήζεηο θαη ζάλαηνη ζηελ Διιάδα (ΔΛ.ΣΑΣ. 2016) 
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  Ζ πνξεία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ είλαη ελδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα 

καο, κε εμαίξεζε ην θχκα κεηαλαζηαηψλ απφ ηε πξία ην 2016 θαη 2017 ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ. Παξαηεξνχκε κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.8 πνπ αθνινπζεί πσο απφ ην 

2010 θαη κεηά ν δείθηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη αξλεηηθφο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ φζσλ έξρνληαη θαη φζσλ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα καο, ελψ ηζηνξηθά ην θαηλφκελν 

είλαη αληίζεην. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πξφβιεςε γηα ηελ 

κειινληηθή πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.8: Γείθηεο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο ζε αξηζκό θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα 

(WHO, 2017) 

 

  Οη δεκνγξαθηθέο απηέο αιιαγέο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην δείθηε εμάξηεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο Πιεζπζκνχ κεηξά ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 0-14 

εηψλ θαη αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ (15-64 εηψλ), δειαδή δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπληεξεί 

νπζηαζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ηνλ ππφινηπν (εμαξηεκέλν) πιεζπζκφ. Απηή 

ηε ζηηγκή, πεξίπνπ ην 52% ηεο Διιάδαο ζπληεξείηαη απφ ην ππφινηπν 48%, κε ηελ αλαινγία 

λα εκθαλίδεη απμεηηθέο ηάζεηο, πξνκελχνληαο επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη πηέζεηο ζηα 
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φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απμεηηθή ηάζε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, 

ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ γελλήζεσλ θαη ηε άπμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 
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άλσ ησλ 65, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην κέζν φξν ηνπ ΔΔ28 

(53%) θαη ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (52%). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο παξαπάλσ 

πξνβιέςεηο δελ ππνινγίδεηαη ην θχκα κεηαλαζηψλ.  

  Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δηαγξακκάησλ πνπ αθνινπζνχλ, ν δείθηεο εμάξηεζεο ηεο 

ρψξαο καο αλακέλεηαη λα απμεζεί ξαγδηαία σο ην 2050, κε αχμεζε δπζαλάινγε πξνο απηή 

πνπ ζα παξνπζηάζνπλ νη ππφινηπεο ρψξεο, νη νπνίεο θπζηθά ζα παξνπζηάζνπλ απμεηηθέο 

ηάζεηο. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ ησλ εμαξηεκέλσλ πνιηηψλ αλακέλεηαη λα αγγίμεη ην 81% ην 

2050, ελψ νη άλσ ησλ 65 πνπ δε ζα είλαη επαγγεικαηηθά ελεξγνί ζα θηάζεη ην 33% πεξίπνπ, 

ζηνηρεία πνπ έρεη παξνπζηαζηεί θαη ζε πξνεγνχκελν δηάγξακκα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.9: Γείθηεο εμάξηεζεο πιεζπζκνύ, 2016,(ΟΟΑ, Historical Population data  

and projections 1950-2050) 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.10: Γείθηεο εμάξηεζεο πιεζπζκνύ άλσ ησλ 65, 2016, (ΟΟΑ, Historical  

Population data and projections 1950-2050) 
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4.1.1.3 Αιιαγή επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ 

 

  Ίζσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ έρεη ζπληειέζεη θαη ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηελ 

πνξεία ησλ δαπαλψλ, είλαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο  πνπ έρεη νδεγήζεη  ζε αιιαγή ηνπ 

επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ. Ο δπηηθφο θαηαλαισηηθφο ηξφπνο δσήο θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο θαίλνληαη λα έρνπλ απμήζεη ηελ εππάζεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη λνζήκαηα, πνπ απαηηνχλ καθξνρξφληα θξνληίδα 

πγείαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζεξαπεπηηθή εμέιημε δελ νδήγεζε ζε πξφιεςε, πιήξε ίαζε θαη 

απνζεξαπεία, ελψ ηαπηφρξνλα επηκήθπλε ζεκαληηθά ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ παζρφλησλ. 

Σέινο, νη λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηα λέα ζεξαπεπηηθά 

ζρήκαηα, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πγείαο θπξίσο ιφγσ ησλ ρξφλησλ αζζελψλ πνπ 

ζπλερψο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο. (νχιεο ., 1998). 

  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην Γηάγξακκα 4.11, ην νπνίν καο δέηρλεη ηελ εηήζηα αχμεζε ηεο 

παρπζαξθίαο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ηφζν ζηελ Δπξψνπε φζν θαη ηελ Διιάδα. Ζ 

παρπζαξθία είλαη έλαο θνκβηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί θαη ζηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

παζήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ αχμεζε ηεο παρπαξθίαο απφ ην 2005 σο ην 

2013 γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,2% ζηελ Διιάδα θαη 3% ζηελ Δπξψπε, ελψ γηα 

ηνπο άληξεο 3,6% ζηελ Διιάδα θαη 4% ζηελ Δπξψπε. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ην 

γεγνλφο φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ γπλαηθψλ είλαη παρχζαξθεο, έλσ ζηνπο άληξεο ην 

πνζνζηφ μεπεξλάεη ην 65%. Όινη απηνί νη πνιίηεο είλαη ή ζα είλαη αζζελείο ιφγσ ησλ 

επηπινθψλ ηεο παρπζαξθίαο ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη έηζη ε 

αχμεζε ηεο, ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ππεξεζηψλ πγείαο, άξα θαη 

θαξκάθσλ. 

 

 
Γηάγξακκα 4.11: Πνζνζηό παρύζαξθσλ αληξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Δπξώπε    (World Data Bank, 2017) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Παρχζαξθεο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα 52,90% 53,30% 53,70% 54,10% 54,40% 54,70% 54,90% 55% 55,10%

Παρχζαξθνη άληξεο ζηελ Διιάδα 62,80% 63,50% 64% 64,60% 65,10% 65,50% 65,90% 65,20% 66,40%

Παρχζαξθεο γπλαίθεο ζηελ Δχξψπε 48,70% 49,10% 49,50% 50% 50,30% 50,60% 51% 51,40% 51,70%

Παρχζξαθνη άληξεο ζηελ Δπξψπε 61,10% 61,70% 62,20% 62,80% 63,30% 63,80% 64,20% 64,70% 65,10%
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Γηάγξακκα 4.12: Ζκεξήζηα θαηαλάισζε αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ (δόζε) αλά 1000 

θαηνίθνπο (OECD, HealthStatistics 2013) 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.13: Ζκεξήζηα θαηαλάισζε αληηρνιεζηεξηληθώλ θαξκάθσλ (δόζε) αλά 

1000 θαηνίθνπο (OECD, HealthStatistics 2013)                     
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Γηάγξακκα 4.14: Ζκεξήζηα θαηαλάισζε αληηδηαβεηηθώλ  θαξκάθσλ (δόζε) αλά 1000   

θαηνίθνπο (OECD, Health Statistics 2013) 

 

  Σα Γηαγξάκκαηα 4.12, 4.13 θαη 4.14  είλαη ελδεηθηηθά ηεο επηθξάηεζεο ρξφλησλ 

λνζεκάησλ, ηδίσο ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ πνπ ζπλδένληαη θαη άκεζα κε ην δπηηθφ ηξφπν 

δσήο, φπσο είλαη ε ππέξηαζε, ν δηαβήηεο, ε ρνιεζηεξίλε. Καη ζηα ηξία γξαθήκαηα 

παξαηεξνχκε φηη κέζα ζε 13 ρξφληα, νη πνιίηεο πνπ πάζρνπλ ζρεδφλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο δηπιαζηάζηεθαλ ή θαη ππέξδηπιαζηάζηεθαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε θαξκάθσλ γηα θάπνηα απφ ηηο παζήζεηο απηέο, ζηνηρείν ελδεηθηηθφ ηεο 

επηθξάηεζεο απηψλ, αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

4.1.1.4 Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

 

  Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί απψιεηεο ζην νηθνγελεηαθφ  θαη 

αηνκηθφ εηζφδεκα, απμάλεη ηελ  αλεξγία θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ρεηξνηεξεχεη ηηο  ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, πεξηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη  

ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ  πγείαο, θαζψο θαη ηελ 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζ’ απηέο. Ζ απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζε 

αχμεζε ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ, φπσο θαηαζιίςεηο, κειαγρνιίεο, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

ρακειή απηφ-εθηίκεζε θαη ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο. 
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  Ζ θαηάζιηςε, φπσο θαη ην άγρνο απμάλνπλ κφλν ηηο απηνθηνλίεο,επηβαξχλεη ην αλνζν-

πνηεηηθφ ζχζηεκα, κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη νη ινηκψμεηο αιιά θαη νη θαξθίλνη, ελψ ην 

άγρνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ πξφθιεζε θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ (Roelfs DJ, Shor E, Davidson KW). Όια απηά επηβαξχλνπλ ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο κε λένπο αζζελείο, νη νπνίνη ζα θαηαλαιψζνπλ επηπιένλ πφξνπο, νη νπνίνη ελδερν-

κέλσο λα κελ είραλ πξνβιεθζεί. 

 
 

Γηάγξακκα 4.15: Αξηζκόο απηoθηνληώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο ζηελ Διιάδα 

(επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, OECD, World Data Bank, WHO, 2017) 

 

  Σν Γηάγξακκα 4.15 απεηθνλίδεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ, κηα θαη ν ξπζκφο ησλ απηνθηνληψλ 

ζηε ρψξα καο έρεη αλέιζεη ζε 4,3 πνιίηεο αλά 100.000. Πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη ε 

Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν δείθηε απηνθηνληψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φπνπ ε Ληζνπαλία κε ηελ Πνισλία βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κε 26,1 θαη 

18,5 αληίζηνηρα ην 2015.  

ΑΤΣΡΗΑ 11,7 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 26,1 

ΒΔΛΓΗΟ 16,1 ΜΑΛΣΑ 5 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 11,2 ΜΔΓ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ 7,4 

ΓΑΛΛΗΑ 12,3 ΝΟΡΒΖΓΗΑ 9,3 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 9,1 ΟΛΛΑΝΓΗΑ 9,4 

ΓΑΝΗΑ 9,1 ΟΤΓΓΑΡΗΑ 15,7 

ΔΛΒΔΣΗΑ 10,7 ΠΟΛΧΝΗΑ 18,5 

ΔΘΟΝΗΑ 14,9 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 8,5 

ΗΡΛΑΝΗΑ 11,1 ΡΟΤΜΑΝΗΑ 9,2 

ΗΠΑΝΗΑ 6 ΛΟΒΑΚΗΑ 9,9 

ΗΣΑΛΗΑ 5,4 ΛΟΒΔΝΗΑ 15 

ΚΡΟΑΣΗΑ 12,1 ΟΤΖΓΗΑ 12,7 

ΚΤΠΡΟ 3,9 ΣΔΥΗΑ 10,6 

ΛΔΣΟΝΗΑ 17,4 ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 14,2 

 

Πίλαθαο 4.3: Αξηζκόο απηνθηνληώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο ζηελ Δπξώπε (WHO, 2017) 
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  χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ην 4,7% ηνπ πιεζπζκνχ δειψλεη φηη έρεη θαηάζιηςε  

ην 2014, πνζνζηφ πνπ είλαη απμεκέλν θαηά 80,8% ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ 2009 

(2,6%). Καηάζιηςε θέξεηαη λα εκθαλίδνπλ ηξεηο ζηνπο δέθα άλδξεο θαη ζρεδφλ επηά ζηηο 

δέθα γπλαίθεο.Απφ αγρψδεηο δηαηαξαρέο πάζρεη ην 7,6% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην 1,7% απφ 

άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. χµθσλα µε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ην 3,3% ηνπ πιεζπζµνχ έθαλε 

«ζθέςεηο φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα µε δεη ή λα βιάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ», ζηνηρείν ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθφ γηα ηε ρψξα καο (ΔΛ.ΣΑΣ., 2014). 

 Δλδεηθηηθφο είλαη πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο καο δείρλεη πσο απφ ην 2000 σο ην 2013 

ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ απφ απηνθηνλία απμήζεθε θαηά 39,5%. 

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΔ 382 373 391 377 477 508 533 

 

Πίλαθαο 4.4: Αθξηβήο αξηζκόο απηνθηνληώλ ζηελ Διιάδα ( ΔΛ.ΣΑΣ., 2015) 

 

4.1.1.5 Αιιαγέο ζηα ηαηξηθά πξσηφθνιια θαη ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα 

 

  Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα θιηληθά-ηαηξηθά πξσηφθνιια θαη αθνινχζσο ζηα 

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα απνηεινχλ έλαλ άιιν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα 

ζπληαγνξάθεζεο, άξα θαη θαηαλάισζεο θαξκάθσλ. Οη αιιαγέο απηέο γίλνληαη κεηά απφ 

ρξφληα παξαηεξήζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ησλ παζήζεσλ θαη 

ζηελ ελαιιαθηηθή, φρη θαηεπζείαλ θαξκαθνινγηθή-επεκβαηηθή, αληηκεηψπηζή ηνπο. Χζηφζν, 

πνιιέο θνξέο ηα πξσηφθνιια κεηαβάιινληαη κε ηξφπν πνπ λα αθνξά ρνξήγεζε 

πεξηζζφηεξσλ θαξκάθσλ, κεγαιχηεξσλ δνζνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη επηκήθπλζε ηεο 

δηάξθεηαο ρξήζεο ελφο θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν ηεο επέθηαζεο ηεο αλάγθεο γηα ρνξήγεζε ελφο θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο ζε 

φξηα πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζεσξνχληαλ φξηα αζθαιείαο. Σέινο, έρνπκε ηελ εκθάληζε 

ζηα ηαηξηθά πξσηφθνιια θαηεγνξηψλ αζζελεηψλ πνπ αθνξνχλ πξν-παζήζεηο, δειαδή 

ελδείμεηο γηα κεηαγελέζηεξε εκθάληζε κηαο πάζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Alzheimer, νη 

νπνίεο επίζεο αληηκεησπίδνληαη κε ρξήζε θαξκάθσλ, κε ζθνπφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

εθδήισζεο ηεο πάζεζεο. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο πσο απηέο νη αιιαγέο, ζπληεινχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζε θάπνην βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ. 

 

4.1.1.6 Δηζαγσγή λέσλ θαξκάθσλ  
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  Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο είλαη ελ ηέιεη απηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αγνξά ηνπ 

θαξκάθνπ, κε γλψκνλα ην θέξδνο, ηελ ζηξαηεγηθή-θηινζνθία ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηηο επθαηξίεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηελ εθάζηνηε 

πνιηηηθή ηεο αγνξάο πνπ απνηειεί ξπζκηζηή ησλ πεξηζσξίσλ ηνπο. Ζ εηζαγσγή λέσλ 

θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο  πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια θαη ζρήκαηα, είλαη νη δχν θχξηνη παξαγφληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. 

  Κάζε ρξφλν εηζάγνληαη ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά δεθάδεο λέα ζθεπάζκαηα θαη 

πξνζηίζεληαη λέεο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ζηα ήδε ππάξρνληα. Σα λέα θάξκαθα κπνξεί λα 

είλαη θαηλνηφκεο ρεκηθέο ελψζεηο ή λέεο πξνζεγγίζεηο ησλ ήδε ππάξρνησλ, παξφια απηά θαη 

νη δχν θαηεγνξίεο απηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηάζηκεο παζήζεηο, 

λα απμήζνπλ ην εχξνο ρξήζεο θάπνησλ ζθεπαζκάησλ (π.ρ. θάξκαθα πνπ ππήξραλ κφλν γηα 

ελήιηθεο λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια θαη γηα ρξήζε ζε παηδηά) θαη θπζηθά ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά. Αλ θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζπλήζσο νδεγεί ζηε κείσζε 

ησλ ηηκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αγνξάο ηεο πγείαο θαη ηνπ θαξκάθνπ, 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο έλα θάξκαθν ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ 

αζζελή (π.ρ. ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο), ζα ζπλνδεχεηαη κε κηα αληίζηνηρα πην πςειή ηηκή απφ 

ηελ επηθξαηνχζα ζηελ αγνξά. Οη αζζελείο είλαη θαη ζα είλαη δηαηεζηκέλνη λα ιάβνπλ ην 

θαιχηεξν δπλαηφ ζθεχζκα, αλεμαξηήησο ζπλήζσο θφζηνπο, νπφηε ζε έλα ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζαλ ην ειιεληθφ, δηαθαίλεηαη ε αλνδηθή πνξεία ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο. 

  Μηα εηδηθή θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο θαη 

γεληθά ηα θάξκαθα βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα πνιχ εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα 

πνπ ζηνρεχνπλ ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο, φπσο ν θαξθίλνο, ε ξεπκαηνεηδήο 

αξζξίηηδα, πνπ πιενλεθηνχλ ζε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα έλαληη ησλ ππάξρνλσλ, 

είλαη φκσο θαη ηδηαηηέξσο αθξηβά. χκθσλα κε ηελ ΗΜS, ην 94% ηεο αχμεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κεηαμχ 2013 σο 2018 πξνήιζε, ζπλερίδνληαο ζε απηφ ην κνηίβν, 

απφ ηελ θαηαλάισζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηεξάζηηα ζπκβνιή απηψλ ησλ θαξκάθσλ 

ζηελ απμεηηθή ηάζε ησλ δαπαλψλ κπνξεί λα εμεγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

αξηζκφο ηνπο ζα απμεζεί, κηα θαη ζα ζπλερίζεη ε αλαθάιπςε ηέηνησλ, νη ηηκέο ηνπο ζα 

απμάλνληαη ζπλερψο φπσο θαη ν εμαηνκηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο 

ηνπο θαη ηέινο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζα ρξίδνπλ ηέηνησλ ζεξαπεηψλ. Δηδηθά 

ζηελ θαηεγνξία ησλ νγθνινγηθψλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ, ην θφζηνο ηεο δαπάλεο ηνπο 

είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο αγνξάο, αγγίδνληαο ηα 100 δηο. δνιιάξηα (IMS,2014). 
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  Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο αγνξάο είλαη ιίγν πην πεξίπινθε. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα λέν θάξκαθν, ελδερνκέλσο πην αθξηβφ, κπνξεί λα έρεη ηα ίδηα θιηληθά 

απνηειέζκαηα κε ηα ππάξρνληα, νπφηε λα απνξξηθζεί απφ ηελ αγνξά. Χζηφζν, επεηδή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ ζα απνδεηρηεί ζε βάζνο εηψλ νπζηαζηηθά, θαίλεηαη αξρηθά φηη ζα 

νδεγήζεη ζε θάπνηα  αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ελψ εθφζνλ απνξξηθζεί ζα 

νδεγήζεη ζε πησηηθέο ηάζεηο. Αλ απηφ ην θαηλφκελν κεηαθξαζηεί ζε ρηιηάδεο αζζελείο θαη 

ζε εθαηνληάδεο είδε παζήζεσλ, ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ πνιππινθφηεηα κηαο ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο. 

 

4.1.1.7 Ζ επέθηαζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

 

  Ζ επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ε επαθφινπζε ηξηρνηφκεζε ηεο πιεπξάο ηεο 

δήηεζεο (γηαηξφο-αζζελήο-αζθάιηζε) κείσζε ηελ επαηζζεζία γηαηξψλ θαη αζζελψλ σο πξνο 

ην θφζηνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Σν γεγνλφο φηη ν 

αζζελήο πιεξψλεη άκεζα έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ θαξκάθνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα αζθεί πίεζε ζην γηαηξφ γα ηε ζπληαγνγξάθεζε 

ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ θαξκάθσλ ακθηβφινπ πξνζηηζέκελεο ζεξαπεπηηθήο αμίαο ή ησλ πην 

αθξηβψλ, αθνχ ζην κπαιφ ηνπ ζπλδπάδεη ηελ ηηκή κε ηελ πνηφηεηα (Μνξζαλάζεο Α., 

Καξακαιήο Μ., 1999).  

  Ο γηαηξφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ζεξαπεία θαη λα εμαζθαιίζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, ελδέρεηαη λα ππεξβάιιεη ζην 

κέγεζνο ηεο ζπληαγνγξαθίαο ηνπ, παξεκβαίλνληαο θη απηφο πνιιαπιαζηαζηηθά ζην κέγεζνο 

ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηαλάισζεο. Παξάιιεια, γλσξίδνληαο φηη ην θφζηνο ηνπ 

ζπληαγνγξαθνχκελνπ θαξκάθνπ δελ ην επσκίδεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ν αζζελήο, 

έρεη ηελ ηάζε λα επηιέγεη λέα θαη αθξηβφηεξα θάξκαθα, ησλ νπνίσλ ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα δελ δηθαηνινγεί ζπλήζσο ην επηπιένλ θφζηνο (Μνξζαλάζεο, Καξακαιήο, 

1999).  

 

4.1.1.8 Ζ αχμεζε ηνπο αξηζκνχ γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ 

 

  Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γηαηξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο 

ζπληαγνγξαθίαο δεκηνχξγεζαλ πξνθιεηή δήηεζεθαη νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

πνζφηεηαο ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ θαξκάθσλ.  Οκνίσο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαξκαθνπνηψλ θαη ησλ θαξκαθείσλ εληζρπφκελε απφ ηελ πιενλεθηηθή ζέζε πνπ ηνπο 
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παξέρεη ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ 

πνζνηήησλ ΜΖΤΦΑ.  

 

4.1.1.9 Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πγείαο 

 

  Ζ έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πγείαο νδεγεί ζηελ κε νξζνινγηθή  ρξήζε 

θπξίσο ησλ ΜΖΤΦΑ, ζηελ πνιπθαξκαθία θαη ηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

θαηαλάισζεο, ελψ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα απνδεηρζεί φρη κφλν κε σθέιηκε αιιά θαη 

επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ησλ αηφκσλ.  

 

4.2 ηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο 

 

  ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ επίζεκεο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ, φπσο 

ζρνιηάζηεθαλ, ηζνδπλακνχλ κε ηελ θαηαζηξνθή νπζηαζηηθά ηεο ρψξαο καο, κηα θαη σο ην 

2080, ζχκθσλα κε ηελ πην δπζνίσλε πξφβιεςε, ν πιεζπζκφο ζα θηάζεη ηα 7.264.686 

θαηνίθνπο κε πάλσ απφ ην 1/3 απηψλ λα είλαη άλσ ησλ 65, κε βάζε πάληα ηα ηζηνξηθά θαη 

ησξηλά δεδνκέλα, ελψ παξάιιεια ε κειινληηθή πνξεία ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη απμεηηθή 

(OECD, 2017). ην ζεκείν απηφ, ν πξνβιεκαηηζκφο ήηαλ πνιχ έληνλνο, γη΄απηφ αθνινπζεί 

έλαο έιεγρνο θαη κηα έξεπλα βάζεη ησλ επηζήκσλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρψξα ηνπ OECD. 

 ηελ αξρή, έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο πνξείαο θαη εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε 

βξεθηθή ζλεζηκφηεηα (infan tmortality), ην δείθηε γνληκφηεηαο (fertility rate), ην πξνζδφθηκν 

δσήο (life expectancy), ην δείθηε θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο (net migration) θαη ην ΑΔΠ 

(GDP), ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη νη δαπάλεο πγείαο θαη αθνινχζσο νη 

θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο.  

  Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο παιηλδξφκεζεο (regression analysis), ε νπνία φκσο 

απνηχγραλε αθφκα θαη κε ηε ρξήζε ιηγφηεξσλ δεηθηψλ θάζε θνξά, κηα θαη ηα t-test θαη ηα F-

test δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά  θαη ην Durbin-Watson test πνιχ ρακειφ, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε ηζρπξήο απηνζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ  ππνινίπσλ (auto-

correlation). Μεηά απφ αξθεηέο δνθηκέο, ε κφλε κεηαβιεηή πνπ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ην ΑΔΠ (GDP). 

  Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ ρξνλνζεηξψλ γηα ην ΑΔΠ (GDP) θαη ηνλ 

πιεζπζκφ (population). Σφζν νη πξνβιέςεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα επφκελα 

δηαγξάκκαηα, φζν θαη νη επίζεκεο πξνβιέςεηο ηνπ OECD κε ηε κέζνδν ησλ ρξνλνζεηξψλ, 
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δείρλνπλ φηη ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο ζα κεησζεί ζην κέιινλ, αλ θαη ην ΑΔΠ ζα απμεζεί. 

Οη πξνβιέςεηο πνπ γίλαλε ζηελ ελ ιφγσ κειέηε ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηνπ OECD. 

 

 

 

 
 

Γηάγξακκα  4.16: Πξνβιέςεηο κε ηε κέζνδν ησλ ρξνλνζεηξώλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο σο ην 2040 βάζεη δεδνκέλσλ κεηαμύ 1960-2015 (OECD, 

2017) 

 

 Σν πξψην βήκα ήηαλ ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θιαζζηθήο παιηλδξφκεζεο (regression 

analysis), ζέηνληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ πιεζπζκφ θαη αλεμάξηεηε ην ΑΔΠ. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .954
a
 .910 .908 295791.820 .066 

a. Predictors: (Constant), gdp_in_millions 

b. Dependent Variable: total_population 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47740198260745.664 1 47740198260745.664 545.647 .000
b
 

Residual 4724611232672.882 54 87492800605.053   

Total 52464809493418.550 55    

a. Dependent Variable: total_population 

b. Predictors: (Constant), gdp_in_millions 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 8731506.065 65850.928  132.595 .000      

gdp_in_millions 8.730 .374 .954 23.359 .000 .954 .954 .954 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: total_population 

 

Πίλαθαο 4.5: Model Summary -  ANOVA – Coefficients γηα ηελ θιαζζηθή 

παιηλδξόκεζε 

 

  Σν R=0.954 δείρλεη ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Σν R
2
=0.910 δείρλεη 

φηη ην 91% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε. 

Χζηφζν, ην Durbin-Watson test είλαη ρακειφ, απνηειψληαο ηζρπξή έλδεημε απηνζπζρέηηζεο. 

To F-test=545.647 κε p=0.000 θαηην t-test=132.595 κε p=0.000 φκσο είλαη ζηαηηθά 

ζεκαληηθά  (www.statistics.laerd.com). 

 

 

 

http://www.statistics.laerd.com/
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Γηάγξακκα 4.17: Scatterplot 1 γηα έιεγρν εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

 

 Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη ηελ ππαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ε νπνία 

αληηκεησπίζηεθε κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο ινγαξηζκηθέο 

ηηκέο (ln). 

 
 

Γηάγξακκα 4.18: Scatterplot 2 κεηά από ινγαξίζκηζε γηα έιεγρν εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

 

  Χζηφζν, ην Durbin-Watson test είλαη ρακειφ θαη δείρλεη ηελ ππαξμε ηζρπξήο απηφ-

ζπζρέηηζεο.  Αθνινπζεί νπηηθή παξαηήξεζε ηεο απηνζπζρέηηζεο. 
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Γηάγξακκα 4.19: Απηνζπρέηηζε (Autocorrelation) 

 

  ην ζεκείν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν Cochrane-Orcutt, κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε 

ηηκή ηνπ Durbin-Watson test ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παιηλδξφκεζε, παξφιν πνπ έρνπκε 

απηνζπζρέηηζε. 

 

Iteration 0 

Autocorrelation Coefficient 

Rho (AR1) Std. Error 

0 295791.820 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

Model Fit Summary 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

.954 .910 .908 295791.820 .066 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square 

Regression 47740198260745.730 1 47740198260745.730 

Residual 4724611232672.823 54 87492800605.052 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 
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Regression Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

gdp_in_millions 8.730 .374 .954 23.359 .000 

(Constant) 8731506.065 65850.928  132.595 .000 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

Final Iteration 10 

Autocorrelation Coefficient 

Rho (AR1) Std. Error 

.970 .033 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

Model Fit Summary 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

.384 .147 .114 38926.059 .843 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square 

Regression 13588278135.472 1 13588278135.472 

Residual 78792381313.069 52 1515238102.174 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

Regression Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

gdp_in_millions 1.724 .576 .384 2.995 .004 

(Constant) 11005295.815 248819.046  44.230 .000 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 

 

Πίλαθαο 4.6: Model Summary -  ANOVA – Coefficients γηα ηελ θιαζζηθή 

παιηλδξόκεζε κεηά από εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Cochrane-Orcutt 
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 Απφ ηνλ πίλαθα Model Fit Summary (Iteration 10) ζπκπεξαίλνπκε πσο ην κνληέιν καο 

ράλεη ζε δχλακε σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ, αιιά ε ηηκή ηνπ Durbin-Watson 

test πνπ πξνθχπηεη  βειηηψζεθε ζεκαληηθά (0.843) (φκσο παξακέλεη εθηφο νξίσλ ηα νπνία 

γηα ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε θπκαίλνληαη, dL=1.356 θαη dU=1.428). Δληνχηνηο, κε πεξαηηέξσ 

θαη πην εμεηδηθεπκέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ κνληέινπ. 

 

  Αλ γίλεη απνδνρή ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ  ηφηε πξνθχπηεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, δειαδή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη ε εμήο ζρέζε: 

 

Πιεζπζκόο = 11.005.295,8 + 1,724 * (ΑΔΠ) 

 

  Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ε χπαξμε κηαο κηθξήο 

ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνξείαο ηνπ πιεζπζκνχ κε ην ΑΔΠ, νπφηε ελ ηέιεη ε έμνδνο ηεο 

ρψξαο απφ ηελ θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε πνπ ζα επέιζεη, απνδείρζεθε κε ην 

κνληέιν απηφ πσο ζα κπνξέζεη λα αλαζηξέςεη ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο. 

 
4.3  Μέηξα θαη πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλώλ  

 

4.3.1 Γηαρξνληθά κέηξα θαη πνιηηηθέο 

 

  Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ δηεζλψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε  

ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ νδήγεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ αλαδήηεζε κέηξσλ  

ζπγθξάηεζήο ηνπο. Όπσο θάλεθε απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε απμαλφκελε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε πξνβιεκαηίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πιένλ θαη δελ 

είλαη κφλν ειιεληθφ πξφβιεκα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ζε ζπλδπαζκφ κε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ πηέζεηο θαη απμεηηθέο 

ηάζεηο, έρνπλ νδεγήζεη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ζε άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ απηψλ, αθφκε θαη πξηλ ην 2000, φηαλ άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηεί ε επίπησζε 

ηεο δηφγθσζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ.  
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4.3.1.1 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο 

 

  Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηο γηα πεξηνξζκφ ηεο θαηαλάισζεο 

ησλ θαξκάθσλ θαη  απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο αζζελείο-θαηαλαισηέο. Πνιινί ζπγγξαθείο 

(Mossialos Δ., LeGrand J., 1999) ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα αλσηέξσ κέηξα θαη απηά πνπ 

αθνξνχλ γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, ζεσξψληαο φηη, ιφγσ ηεο αζπκκεηξίαο 

πιεξνθφξεζεο, απηνί είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαξκάθσλ θαη ζπλεπψο  ηε δήηεζε.  

 Σα ζπλεζέζηεξα κέηξα, πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη σο επί ην πιείζηνλ πθίζηαληαη αθφκα ζηελ 

ίδηα ηνπο κνξθή,  γηα ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο είλαη: 

• πκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζην θφζηνο ηνπ θαξκάθνπ 

• Γεκηνπξγία αγνξάο κε ππνρξεσηηθά ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (ΜΖΤΦΑ) 

• Υξήζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα πγείαο 

 

4.3.1.2 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο 

 

  Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο, κε 

ζηφρν λα επηθέξνπλ ή/θαη λα επηβάινπλ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζσ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ, πξνζηίκσλ θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.  

Σα ζπλεζέζηεξα κέηξα, πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη σο επί ην πιείζηνλ πθίζηαληαη αθφκα ζηελ 

ίδηα ηνπο κνξθή,  γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο είλαη: 

• Αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ 

• Δηζαγσγή πξνθαζνξηζκέλσλ ζπλνιηθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηνπο γηαηξνχο 

• Πξνζδηνξηζκφο αλψηαηνπ νξίνπ γηα ηηο ζπλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο 

• Παξαθνινχζεζε, έιεγρνο ηνπ πξνηχπνπ ζπληαγνγξαθίαο ησλ γηαηξψλ θαη  

ελεκέξσζή   ηνπο 

• Δηζαγσγή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

• Δηζαγσγή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ  

θαξκάθσλ 

• Δθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο λνζεκάησλ (disease management). 

• Έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

• Δηζαγσγή ζεηηθήο θαη/ή αξλεηηθήο ιίζηαο 

• Γεκηνπξγία αγνξάο γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

• Καζηέξσζε αλψηαηνπ νξίνπ θαη θφξσλ ζηα έμνδα πξνψζεζεο ησλ θαξκάθσλ 
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• Δθαξκνγή λνζνθνκεηαθψλ ζπληαγνινγίσλ θαη άιια κέηξα ζπγθξάηεζεο ησλ  

δαπαλψλ ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα (Πνιχδνο Ν., 1999) 

 

4.3.1.3 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηε θαξκαθεπηηθή αγνξά 

 

  Πξφθεηαη γηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αηειεηψλ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο  αγνξάο, ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθά βέιηηζηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηε ιήςε θνηλσληθά επηζπκεηψλ απνθάζεσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο.  

  Σα ζπλεζέζηεξα κέηξα, πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη σο επί ην πιείζηνλ πθίζηαληαη αθφκα ζηελ 

ίδηα ηνπο κνξθή,  γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ είλαη: 

• Έιεγρνο ησλ ηηκψλ  

• Μεηψζεηο θαη «πάγσκα» ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ 

• πζηήκαηα ηηκψλ αλαθνξάο 

• Έιεγρνο ηνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

• Καζνξηζκέλνη πξνυπνινγηζκνί εζφδσλ γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο 

• Φνξνιφγεζε ησλ εμφδσλ πξνψζεζεο ησλ θαξκάθσλ 

• Γεκηνπξγία αγνξάο παξάιιεισλ εηζαγσγψλ. 

 

4.4 ύγρξνλεο πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Δπξώπε  

 

  Ζ Δπξψπε, ε νπνία θαηείρε ην 24% ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε αμίεο γηα ην 

2011 (IMS Market Prognosis, May 2012), έρεη πάξεη απφ εθείλν ην ζεκείν κηα ζπλεηδεηή 

πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ έλαληη ησλ πξσηνηχπσλ, 

ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε  θαη γηα λα ην πεηχρεη απηφ 

ρξεζηκνπνηεί κηα πιεηάδα ηξφπσλ. Σα επξσπατθά θξάηε έρνληαο πάξεη ηελ απφθαζε απηή, 

αθνινπζνχλ δχν γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο κέηξσλ γηα λα ην επηηχρνπλ, κε γλψκνλα ην 

ρακειφηεξν θφζηνο απηψλ,  ηα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο γηαηξνχο. 

 

4.4.1 Μέηξα γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ γελνζήκσλ  

 

  Κάζε ρψξα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο νπφηε θαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο 

θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ησλ γενζήκσλ, νη νπνίεο παξφια απηά 

αθνινπζνχλ θνηλνχο άμνλεο φζνλ αθνξά ηε θηινζνθία ηνπο. Ζ γεληθφηεξε ηάζε πνπ 
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ππάξρεη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη λα κεηψλνληαη νη ηηκέο ηφζν ζηα πξσηφηππα 

φζν θαη ζηα γελφζεκα κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Ζ 

κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ππνβνεζήζνπλ ηελ ζπληαγνγξάθεζε ησλ γελνζήκσλ, απνηεινχλ ηε ζπλεηδεηή επηινγή ησλ 

Δπξσπατθψλ θξαηψλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

1. Πξφθεηηαη γηα ηα  κέηξα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θαη αθνξνχλ 

ηελ  ππνρξεσηηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ γελνζήκνπ έλαληη ηνπ πξσηνηχπνπ. ε ρψξεο φπσο 

ε Ννξβεγία ππάξρεη απηφκαηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πξψηνπ γελνζήκνπ θαηά 30% ζε ζρέζε 

κε ηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ. Έμη κήλεο αξγφηεξα επέξρεηαη κείσζε θαηά 

55% ή 75% αλάινγα κε ην πφζν αθξηβφ είλαη ην γελφζεκν. Μεηά απφ 12 κήλεο κπνξεί λα 

επέιζεη κείσζε θαηά 85% ζε απηά πνπ ζεσξνχληαη αθξηβά γελφζεκα. ηε Γαιιία ηα 

γελφζεκα γηα λα απνδεκησζνχλ ιακβάλνπλ ηηκή 55% ρακειφηεξε απφ ηα αληίζηνηρά ηνπο 

πξσηφηππα, ελψ επηπιένλ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο επέξρεηαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. 

Παξφκνηα κνληέια γηα ηα γελφζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ Διιάδα, φπσο έρνπλ 

πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

2. Πξφθεηαη γηα κέηξα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ γελνζήκσλ θαη 

ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη δηάζεζήο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα επεξεάζνπλ θαη λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. Γηα λα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ γελνζήκσλ, 

ειήθζεζαλ θάπνηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πνπ ζα ελζάξξπλαλ ηε ζπληαγνγξάθεζε 

θαη ηε δηαλνκή ησλ γελνζήκσλ έλαληη ησλ πξσηνηχπσλ, ζα έδηλαλ ψζεζε ζηνλ ειεχζεξν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα παξήγαγαλ γελφζεκα θαη έηζη ζα έπεθηαλ νη 

ηηκέο. 

3. Πξφθεηηαη γηα έλα κίγκα ηνπ 1 θαη 2. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Φηλιαλδία ε ηηκή ηνπ πξψηνπ 

γελνζήκνπ είλαη κηθξφηεξε θαηά 40% απφ απηή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ, ελψ 

θαλέλα απφ ηα επφκελα γελφζεκα δελ κπνξεί λα πάξεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ 

πξψηνπ γελνζήκνπ. ε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ζεζπίδεηαη ηηκή αλαθνξάο γηα θάζε 

δξαζηηθή νπζία θαη ν αζζελήο ππνρξεψλεηαη λα πιεξψζεη επηπιένλ ζπκκεηνρή ζε 

πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ιάβεη θάξκαθν αθξηβφηεξν απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο. Σν παξαπάλσ 

γεγνλφο νδεγεί ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θάησ απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο γηα λα 

κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθά. ηελ Απζηξία, ην πξψην γελφζεκν πνπ ζα εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά ηεο θαηεγνξίαο ηνπ γηα λα απνδεκησζεί ζα πξέπεη λα πάξεη ηηκή πνπ λα είλαη 48% 

ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ, ην δεχηεξν γελφζεκν λα πάξεη ηηκή 

15% πην ρακειή απφ ην πξψην γελφζεκν θαη ην ηξίην γελφζεκν 10% πην ρακειή ηηκή απφ 

ην δεχηεξν. Έπεηηα απφ απηή ηελ ππνρξεσηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ απφ ην θξάηνο, ε ίδηα ε 
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αγνξά σζεί ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ απφ ην ηέηαξην γελφζεκν θαη κεηά, αθνχ 

θάζε γελφζεκν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά πξέπεη λα είλαη θζελφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν, 

θαζψο δίλνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο γηαηξνχο γηα λα ζπληαγνγξαθνχλ ην πην θζελφ 

γελφζεκν απφ φια . 

 

4.4.2 Μέηξα ππνβνήζεζεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ γελνζήκσλ  

 

  ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπκε ηε ζέζπηζε θάπνησλ κέηξσλ θαη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, ηφζν κε ηε πξνψζεζε ησλ γελνζήκσλ έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνηχπσλ ηνπο, φζν θαη κε ηελ πξνηίκεζε γελνζήκσλ έλαληη θαξκάθσλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη κε παηέληα θαη αλήθνπλ ζε παξφκνηα θαηεγνξία. Όπσο πξναλαθέξζεθε, 

θάζε ρψξα έρεη μερσξηζηέο εζληθέο αλάγθεο, ζπλεπψο ηα κέηξα πνπ ιαβάλνληαη είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο. Χζηφζν, ε θάζε ρψξα ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ 

πξνζπαζψληαο λα ηα πξνζαξκφζεη θαη ζηα δηθά ηεο δεδνκέλα. Οη πξσηνβνπιίεο πνπ 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ γελνζήκσλ κπνξεί λα ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο φπσο νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε γηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο αιιά θαη αζζελείο, ε 

επηβνιή-ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηέινο ε 

επηκφξθσζε ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

4.5 Μέηξα ζπγθξάηεζεο δαπαλώλ πγείαο ζηελ Διιάδα 

 

4.5.1 Σα πξψηα κέηξα 

 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηε ρψξα καο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ αθνινχζσο είλαη πνιχ έληνλεο θαη έλα αληηθείκελν 

πνπ απαζρνιεί αλεμαηξέησο ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία. Χζηφζν, βάζεη απνηειεζκάησλ, 

πξνβιέςεσλ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηα κέηξα απηά 

παξνπζηάδνπλ βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή απφδνζε, απαμηψλνληαο ην ζπζηήκαηνο πγείαο 

ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφ θαη νδεγψληαο  ην ζε  

δηνιίζζεζε ζε επίπεδα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα κέηξα ζπγθξάηεζεο 

ησλ δαπαλψλ πνπ ρξίδνπλ αλαθνξάο είλαη: 

 Ίδξπζε ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

ψζηε λε δεκηνπξγεζεί έλα θεληξηθφ ηακείν, ην νπνίν ζήκεξα θαιχπηεη πάλσ απφ ην 

90% ηνπ πιεζπζκνχ. ηφρνο ήηαλ ε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη ν 

θαιχηεξνο έιεγρνο, θάηη πνπ αθφκα δελ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. 
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 Ζ επηβνιή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ην νπνίν κάιινλ απνηέιεζε 

ην πην ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ειεγθηηθφ κέηξν. 

 Ζ ζπληαγνξάθεζε βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο θαη ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ, σο κέηξν 

κείσζεο ηνπ θφζηνο θαη πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο. 

 Οη θάζεηεο κεηψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ρσξίο φκσο παξάιιειν 

εμνξζνινγηζκφ δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία θαη ηελ αδπλακία 

αληαπφθξηζεο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Οη αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ 

γελνζήκσλ θαη ησλ off-patent θαξκάθσλ. 

 Οη κεηψζεηο ζηα παξηζψξηα θέδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ. 

 Ζ κείσζε κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπο.  

 Σν πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ πνπ έρεη απνςηιψζεη ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ζε 

πνζνζηφ 25% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (Μεηξψν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, 2015) ελψ ήδε είραλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 Ζ αχμεζε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ πνπ νδήγεζε ηνλ 

πιεζπζκφ, θαη εηδηθφηεξα ηελ ηξίηε ειηθία, ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα ζηεξψληαο ηνπο 

ην αγαζφ ηεο πγείαο.  

 Ζ θαζηέξσζε θαηψηαηεο αθαιηζηηθήο ηηκήο, ηελ νπνία απνδεκηψλνπλ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 Ζ δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, ην νπνίν φκσο νπδέπνηε κπφξεζε λα 

ιεηηνπξγήζεη άξηηα, θαζψο νξγαλψζεθε κε πξνρεηξφηεηα.  

 Δπηβνιή γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, σο κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Μέηξν πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηφλσζε ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο.  

 Ζ επηβνιή ζπλνιηθψλ, θιεηζηψλ, ζθαηξηθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηα λνζνθνκεία 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ε γεληθή θπβέξλεζε, ην ππνπξγείν 

πγείαο θαη ην λνζνθνκείν ην budget κε ην νπνίν νθείιεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο εηήζηεο 

αλάγθεο ηνπ. (Υαηδεπνπιίδεο Γ., 2004).  

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ παζήζεσλ ICD-10, ην νπνίν 

απνηειεί έλα παγθνζκίσο απνδεθηφ ζχζηεκα πνπ δηαρσξίδεη φιεο ηηο παζήζεηο θαη 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα θαζνξηζκφ νξίσλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο νκνηνγελψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ ΚΔΝ (DRG’s), 

ην νπνίν εκπεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηφζν γηα ηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, 
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φζν θαη γηα ην θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο δαπάλεο θαη 

ηελ εχθνιε θαξαγξαθή θαη κέηξεζε απηήο 

 Rebate θαη clawbacks θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, δειαδή ππνρξεσηηθή παξαθξάηεζε 

κέξνπο ησλ θεξδψλ ησλ εηαηξηψλ απφ ην θξάηνο ππφ κνξθή έθπησζεο ζηα πνζά 

απνδεκίσζεο ησλ εηαηξηψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 

4.5.2 Σα λέα κέηξα 

 

  Ζ ζπκθσλία κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη Θεζκψλ πεξηιακβάλεη λέα κέηξα κε ζηφρν ηε 

ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη «φρεκα» ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

γελνζήκσλ, ηηο κεηψζεηο ηηκψλ ζηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα, αιιά θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. 

1. Μέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γελνζήκσλ κε πνζνζηηαίνπο ζηφρνπο ζπληαγνγξάθεζεο 

αλά γηαηξφ θαη κε εηδηθφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηα θαξκαθεία, κε ζηφρν λα θηάζνπλ ην 

60% ην 2019. Θα δνζνχλ θίλεηξα ζε γηαηξνχο θαη  θαξκαθνπνηνχο ζε πξψηε θάζε, ψζηε λα 

δηαθηλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα γελφζεκα. Δλδεηθηηθά, ζηα θαξκαθεία πνπ ζα 

ππεξβαίλνπλ έλαλ ειάρηζην πνζνζηηαίν ζηφρν ρνξήγεζεο γελνζήκσλ (25% ηνπ φγθνπ ησλ 

πσιήζεσλ) ζα παξέρνληαη θιηκαθνχκελεο πνζνζηηαίεο εθπηψζεηο (3% γηα θάζε 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο άλσ ηνπ 25%) απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο 

ζεκεηψλνπλ φηη ζα ζεζκνζεηεζεί ε επλντθή αληηκεηψπηζε ησλ θαξκαθείσλ πνπ ζα πσινχλ 

πεξηζζφηεξα γελφζεκα( θνξναπαιιαγέο, έθπησζε ζην rebate). 

2. Καζηέξσζε «θίιηξσλ» γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ θαξκάθσλ ζηε ζεηηθή ιίζηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα λέα θάξκαθα ζα εηζάγνληαη ζηε ζεηηθή ιίζηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

θπθινθνξνχλ ζε ελλέα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ., απνδεκηψλνληαη ζε έμη απφ απηά, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ηξία δηαζέηνπλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηερλνινγηψλ πγείαο. Παξάιιεια, γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ θαξκάθσλ ζα ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε πξνζηηζέκελε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ λένπ θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

πθηζηάκελεο ζεξαπείεο, ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιηληθήο ηεθκεξίσζεο θαη ε ζρέζε 

θφζηνπο- νθέινπο κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζηε δεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζε ζπλάξηεζε κε ηα θαξκαθν-επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο. 

3. Δθαξκνγή ελνπνηεκέλν rebate φγθνπ (πνζνζηφ έθπησζεο πνπ ζα παξέρνπλ νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο ηνπο), κε επηπιένλ επηβάξπλζε 25% γηα 

ηα λέα on patent θάξκαθα θαη κέρξη λα ππάξμεη δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο απνδεκίσζήο 

ηνπο. 

 



                                   

123 
 

4. Θεζκηθή ζσξάθηζε θαη λνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ. Γηαζχλδεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή Θεηηθήο Λίζηαο 

θαη ζπλεθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα ηεο 

ζεηηθήο ιίζηαο. 

5.  Πξφβιεςε θιεηζηψλ πξνυπνινγηζκψλ αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελζσκάησζε ππνρξεσηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6. Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γηαηξψλ απφ ηνλ 

ΔΟΠΤΤ, κε ζεκαληηθέο θπξσζεηο ζε πεξίπησζε αζέκηηεο δξαζηεξηφηεηαο 

7. Αλαζεψξεζε ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ. 

8. Ννκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηα Γεληθήο Γηάζεζεο Φάξκαθα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ κηα 

εηδηθή θαηεγνξία ησλ ΜΖΤΦΑ πνπ ζα πσινχληαη εθηφο θαξκαθείσλ.  Πξφθεηηαη γηα έλα 

κέηξν κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κείσζε ηηκψλ γηα 

ζθεπάζκαηα πνπ δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη 

επξέσο γλσζηή θαη απνδεθηή. 

9. Δληαίν Παλειιαδηθφ χζηεκα Ραληεβνχ γηα Δπηζθέςεηο ζε Δμσηεξηθά Ηαηξεία, κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

10. Απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (ΜΖΤΦΑ). 

εκεηψλεηαη φηη ε απειεπζέξσζε ηεο ηηκήο ηνπο έρεη λνκνζεηεζεί απφ ην 2014 κε ηζρχ απφ 

1.1.2017. ην πιαίζην απηφ ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο απνθάζηζε λα ελεξγνπνηήζεη ην 

λφκν, ζέηνληαο σζηφζν «δηθιείδεο αζθαιείαο» κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ λα 

απμεζνχλ αλεμέιεγθηα νη ηηκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο 

θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε απφ ηνλ ΔΟΦ, ζα εθδνζεί ρσξηζηφο θαηάινγνο ηηκψλ 

ΜΖΤΦΑ- εθηφο ηνπ δειηίνπ ηηκψλ- κε ελδεηθηηθέο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζα ηίζεληαη 

ππνρξεσηηθά επί ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ ΜΖΤΦΑ. β) Οη λνζνθνκεηαθέο ηηκέο 

ησλ ΜΖΤΦΑ δελ ζα απμεζνχλ. γ) Ηδξχεηαη παξαηεξεηήξην ηηκψλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) πνπ ζα είλαη αξκφδηνο λα ζπιιέγεη φιεο ηηο ηηκέο αλά θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΜΖΤΦΑ κε ζηφρν λα παξαθνινπζείηαη ε 

εμέιημε ησλ ηηκψλ θαη λα κπνξεί λα απνηξαπεί κηα αλεμέιεγθηε αχμεζή ηνπο. 

11. Δθαξκνγή Ννζνθνκεηαθήο πζθεπαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη εκεξήζηα δνζνινγία αλά 

αζζελή & αηνκηθή ρνξήγεζε. 

12. Γεκφζηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ. 

13. Αλαδηνξγάλσζε πζηήκαηνο ακνηβψλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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4.6 Πξνηάζεηο 
 

  Πέξα απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί σο ηψξα, θαζψο θαη απηά πνπ επέβαιιε ε 

θπβέξλεζε απφ ην Μάξηην ηνπ 2017 θαη δεδνκέλνπ ησλ πεξαηηέξσ δπλαηνηήησλ γηα 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο βάζεη ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξίαο, παξαηίζεληαη παξαθάησ θάπνηεο επηπιένλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

1. χλαςε θεληξηθψλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ηδίσο ησλ λνζνθνκείσλ γηα γελφζεκα 

θάξκαθα, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. 

2. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ θφζηνπο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή κε απνδεδεηγκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα ησλ 

θαιχηεξσλ δπλαηψλ ζθεπαζκάησλ. 

3. Θέζπηζε θαξκαθεπηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζε γηαηξνχο, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ επηζθέςεσλ. 

4. Κίλεηξα ζε φινπο γηα ππνθαηάζηαζε πξσηνηχπσλ κε γελφζεκα θαη θπξψζεηο ζε 

δεκφζηνπο πγεηνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο. Μηα πξφηαζε ζα 

κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε κέξνπο ηεο θαηαβνιήο επηβάξπλζεο απφ ηνλ 

αζθαιηζκέλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγεηαη γελφζεκν θαη ππάξρεη δηαθνξά απφ ηελ ηηκή 

απνδεκίσζεο. 

5. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο. 

6. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ  γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ γελνζήκσλ. 

7.  Δπαλέιεγρνο ησλ βηβιηαξίσλ απνξίαο κε ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχρσλ 

θαη εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ απφ ηα θαξκαθεία. 

8.  Μεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί λνζνθνκείσλ. Γηα έλα κεγάιν αξηζκφ θαξκάθσλ ε πξνκήζεηα 

εθ κέξνπο ησλ λνζνθνκείσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη κε 

δηαδηθαζίεο αληίζηνηρεο απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, 

επηηπγράλνληαο ηηκέο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ φηη νη λνζνθνκεηαθέο κε ηηο νπνίεο 

αγνξάδεη ζήκεξα. 

9.  χζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο ειέγρνπ ησλ εμαγσγψλ θαξκάθσλ απφ ηα θαξκαθεία θαη ηηο 

θαξκαθαπνζήθεο. Οη εμαγσγέο απηέο δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζηελ αγνξά, κε 

απνηέιεζκα νη αζζελείο λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζεξαπείεο ηνπο, ελψ πνιιέο θνξέο 

είλαη αλαγθαζκέλνη λα θαηαθχγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, ελδερνκέλσο πην 

αθξηβά ή/θαη φρη ηφζν απνδνηηθά κε ηδία δαπάλε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
  

  Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία ζπλνιηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα κέζα ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαιχπηνληαη νη ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

δαπάλεο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο, ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ, ησλ ΜΖΤΦΑ 

θαζψο θαη κηα ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

επηρεηξείλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά.  

  πλνπηηθά, ην 2015 ήηαλ κία ρξνληά δχζθνιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Χζηφζν, αλ θαη 

βξέζεθε μαλά ζε χθεζε, ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κηθξή, κφιηο θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε ην 

2014, θαζψο ήδε ην επίπεδν ηνπ ΑΔΠ είλαη πνιχ ρακειφ. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

δεδνκέλα, ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα γηα ην 2015 

δηακνξθψζεθε ζηα €14,7 δηζεθ. (8,38% ηνπ ΑΔΠ), εθ ησλ νπνίσλ ηα €8,7 δηζεθ. αθνξνχλ 

ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ πγείαο (4,97% ηνπ ΑΔΠ).  

  Απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, ε ελδνλνζνθνκεηαθή δαπάλε απνηέιεζε ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα (€5,99 δηζεθ. γηα ην 2015), αθνινπζνχκελε απφ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε (€4,17 

δηζεθ.) θαη ηέινο ηελ εμσλνζνθνκεηαθή δαπάλε (€2,86 εθαη.). Ζ  θαζαξή δεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε ήηαλ €2 δηζεθ., ελψ γηα ην 2016 θηλήζεθε πησηηθά ζηα €1,945 δηζεθ. 

(-2,8%).  Αλ ζπλππνινγηζζεί θαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Διιήλσλ αζζελψλ, κέζα απφ ηνπο κεραληζκνχο ησλ επηζηξνθψλ (rebates) θαη 

ηνπ clawback, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί δελ έρνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είρε πξνβιεθζεί.  

  Δπηπιένλ, ην 2015 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζε αμία ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ 

ζηα €4,1 δηζεθ., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

ελ αληηζέζεη κε ηηο πσιήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία/θαξκαθεία ΔΟΠΤΤ, φπνπ παξνπ-

ζηάδνληαη απμεκέλεο θαηά 5,7% αληηζηνίρσο. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζε 

φγθν, ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ πνπιήζεθαλ ζηα λνζνθνκεία/Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ 

παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαηά 2,7%, ελψ αληηζηνίρσο ζηα θαξκαθεία/θαξκαθαπνζήθεο 

απμεκέλνο θαηά 1,4%. Μηθξή αχμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηε ρξήζε ησλ γελνζήκσλ, ρσξίο 

παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ηα επηζπκεηά, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ηεο Δπξψπεο.  

  Tέινο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (ΜHΤΦΑ) 

δηακνξθψζεθε ην 2015 ζε  €172,2 εθαη., επίπεδν πςειφηεξν απφ απηά ησλ πξνεγνχκελσλ 

δχν εηψλ. ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε εγρψξηα παξαγσγή θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα ην 
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2015, ζε ηηκέο παξαγσγνχ (ex-factory), αλήιζε ζηα €929 εθαη., κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 

2014 θαηά 1,2%. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 
  Ζ ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο είλαη πνιιαπιά 

ηεθκεξησκέλε. Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο επηθέξεη ζαθή βειηίσζε ζηελ πγεία θαη απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη δηαθνξέο ζηνπο δείθηεο πγείαο ηζηνξηθά απφ πιεζπζκφ 

ζε πιεζπζκφ θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θάζε ρψξαο νθείινληαη θαηά βάζε ζε 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ο πινχηνο πξνζηαηεχεη θαη πξνάγεη ηελ πγεία, ελψ αληίζεηα ε 

θηψρεηα γελλά ηελ αξξψζηηα. 

  Ζ δπλαηφηεηα δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ πφξσλ βειηηψλεη ηελ πγεία, παξέρνληαο  θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε πην αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ κε επαξθή δηαηξνθή θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη επεξεάδνληαο άιινπο θνηλσληθνχο θαη πιηθνχο δείθηεο. 

Ζ επέλδπζε ζηελ πγεία σζεί ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αθνχ έλαο πγηήο πιεζπζκφο είλαη θαη 

πην παξαγσγηθφο. 

  Ζ ζρέζε φκσο κεηαμχ πγείαο θαη νηθνλνκίαο δελ είλαη κνλνζήκαληε, νχηε γξακκηθή. Ζ 

ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο εγγχεζε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πγείαο, παξά κφλν φζν δελ ππεξβαίλεη έλα νξηζκέλν επίπεδν. Σν επηρείξεκα φηη κπνξνχκε 

λα είκαζηε πγηείο κφλν ζε κηα πινχζηα νηθνλνκία δελ πεξηγξάθεη πιήξσο ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. Απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα νη επηπιένλ πφξνη δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηελ 

ίδηα επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνλ πιεζπζκφ. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε απνδνηηθή δηαρείξηζή 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο θαη απνηειέζκαηνο, ηδίσο ζε 

κηα επφρε φπνπ ηίζεηαη πιένλ θαη πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηάο ηνπο. 

  Ζ πγεία είλαη ζε θίλδπλν ζε πεξηφδνπο ηαρείαο νηθνλνκηθήο αιιαγήο, παξφια απηά, ν 

αληίθηππνο ζηε ζλεζηκφηεηα επηδεηλψλεηαη φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

κέζα γηα λα βιάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη βειηηψλεηαη απφ ηελ παξνπζία ηζρπξήο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Φαίλεηαη φηη ε έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κεηαβνιήο ζηελ πγεία εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

πξνζηαηεχνληαη. Δπνκέλσο, ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα είλαη ππφ δηεξεχλεζε γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε χπαξμε θνηλσληθήο ζπλνρήο ππφ ηε κνξθή ηεο άηππεο 

πξφλνηαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο σο επίζεκε πξφλνηα θαη ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε 

παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

  Δλ θαηαθιείδη, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ελφο πιεζπζκνχ απαηηεί δίθαηε θαηαλνκή πινχηνπ 

θαη ηελ νξγάλσζε  ζεζκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη 

πξνζηαηεχνπλ ηα πην θησρά θαη επάισηα ζηξψκαηα. Απηή ε πξνζέγγηζε απαηεί ηελ χπαξμε 

ελφο θξάηνπο πξφλνηαο θαη αληδηνηέιεηαο, απαιιαγκέλν απφ πνιηηηθέο δηαθζνξάο θαη 

ζπκθεξφλησλ θαη θπξίσο αλάινγε λννηξνπία απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. 
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