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Δηζαγσγή 

  

Σα θάξκαθα  απνηεινχλ κία πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα εμαζθαιίζεη ηε 

καθξνδσία  θαη ηελ επεκεξία ηνπ.  Αδηακθηζβήηεηα ε πγεία απνηειεί κία πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε θαη γηα ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Δθηφο φκσο απφ ην αηνκηθφ 

επίπεδν, ζε επίπεδν θνηλσλίαο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε, φια ηα κέιε ηεο λα είλαη 

πγηή έηζη ψζηε λα ππάξρεη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθή 

πξφνδνο.  

 

ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ ηνπ αλζξψπνπ λα αλαθαιχςεη λέεο θαξκαθεπηηθέο 

κεζφδνπο ε εκπινθή πνιιψλ θξίθσλ ζηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε. Δθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο θαη φινπο ηνπο κειεηεηέο, πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ ηκεκάησλ logistics θαη purchasing.  Ο θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή αλάπηπμεο, ε νπνία δηαθαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εληζρχνπλ άιισζηε ηνλ 

ηζρπξηζκφ απηφ. 

 

Η θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία είλαη έλαο  θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο πνπ 

δηέπεηαη απφ έλα απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πνιιέο νδεγίεο απφ πιεπξάο 

επξσπατθήο έλσζεο  κε ζηφρν βέβαηα  πάληα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θηλνχληαη νη πάκπνιιεο  νδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ θαιχπηνπλ 

παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαλνκή θαζψο θαη ην πνιχ επαίζζεην ηνκέα ηεο αλάθιεζεο  
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πξντφλησλ.  Έηζη θαιείηαη έλα ζχγρξνλν ηκήκα  logistics and purchasing – αλ είλαη 

ελνπνηεκέλν- λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο παξαπάλσ 

νδεγίεο. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αθνξά ζηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ηα παξαπάλσ ηκήκαηα ζηελ πνιχ δχζθνιε νκνινγνπκέλσο πξνζπάζεηα λα δψζνπλ 

έλα πνιχ πνηνηηθφ απνηέιεζκα. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα 

γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζην θάξκαθν αιιά θαη δηάθνξα 

νηθνλνκηθά θαη φρη κφλν ζηνηρεία ζε ειιεληθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ηφρνο είλαη λα δηαζαθεληζηνχλ θάπνηνη φξνη πνπ πηζαλφλ λα είλαη αθφκα θαη 

άγλσζηνη ζηνλ αλαγλψζηε αιιά θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

Σν πνην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηελ εμάιεηςε 

πηζαλψλ ιαζψλ. Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη print screens απφ ζπγθεθξηκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηα νπνία ζα δψζνπλ κία θαιχηεξε εηθφλα 

ζηνλ αλαγλψζηε. Όια ηα παξαπάλσ είλαη πξντφλ κειέηεο, έξεπλαο αιιά θαη 

πξνζσπηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Κάπνηα δεδνκέλα απφ ηα print screens είλαη  

αιινησκέλα γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο. 

 

Οη παξαπάλσ ελφηεηεο ζπλζέηνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαη παξέρνπλ επαξθή  πιεξνθφξεζε γηα ηα πνιιαπιά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηκήκαηα logistics θαη πξνκεζεηψλ. Φπζηθά ζε κία 
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δηαηξηβή δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ φια ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ έλα ζηέιερνο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ θαη ηα νπνία ηνλ βνεζνχλ λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ.  
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1.1  Δηζαγσγηθέο έλλνηεο  

 

 ην δπηηθφ θφζκν θαη φρη κφλν απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξήδνπλ πξνιεπηηθήο θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο  φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο έρεη αιιάμεη 

δξακαηηθά. Μεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηα απηνθίλεηα κε κεδεληθή 

πξνζπάζεηα θαιχπηνπλ ηηο απνζηάζεηο θαη ζήκεξα πνιινί αθφκε θαη γηα 100 κέηξα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην απηνθίλεην αληί λα πεξπαηήζνπλ. Σν θαγεηφ είλαη ζην δπηηθφ 

θφζκν έλα είδνο ελ αθζνλία θαη εηδηθά ην θαθήο πνηφηεηαο θαγεηφ είλαη θαη θζελφ 

θαη εχθνια πξνζβάζηκν ζε φινπο. Απηή ε θαηάζηαζε ινηπφλ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

έθξεμε ηεο βηνκεραλίαο ησλ θαξκάθσλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

αλαπηχμεη θαηλνχξγηα θάξκαθα. 

 

Σα θάξκαθα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σα πξσηφηππα ηα νπνία έρνπλ 

θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα  θαη ηα αληίγξαθα (generics), ηα νπνία είλαη θάξκαθα ηα 

νπνία έρνπλ  ίδηα ρεκηθή ζχλζεζε κε ηα πξσηφηππα. Πνην ζπγθεθξηκέλα ηα γελφζεκα 

θάξκαθα είλαη θάξκαθα ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία κε ηα πξσηφηππα 

αιιά έρεη ιήμεη ε παηέληα επξεζηηερλίαο ηνπο. Δπίζεο ηα ηειεπηαία ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ρακειφηεξε ηηκή.  

 

Άιινο έλαο δηαρσξηζκφο ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο λα γίλεη κε βάζε ηνλ 

ηξφπν πψιεζεο.  Με βάζε απηφ ην θξηηήξην ηα θάξκαθα δηαηξνχληαη ζε εθείλα πνπ 

πσινχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή θαη ζε απηά πνπ ε ηαηξηθή ζπληαγή δελ ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθή. Ο λφκνο αλαθέξεη φηη ηα πνην πνιιά θάξκαθα ζα πξέπεη λα πσινχληαη 

κε βάζε ηελ ζπληαγή ηνπ ηαηξνχ θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηε πξαγκαηηθφηεηα. 
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Σα θάξκαθα απνηεινχλ ζχλζεηεο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ  

πνζφηεηα απφ κηα δξαζηηθή νπζία, ε νπνία δξα θαηεπζείαλ ζηε δηαηαξαρή θαη θέξλεη 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη βέβαηα απιή αθνχ βξίζθεηαη 

ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Πνιιέο απφ ηηο δξαζηηθέο νπζίεο 

πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα έγηλαλ ηπραία, θαζψο νη εξεπλεηέο δνθίκαδαλ 

πνιιέο ρεκηθέο ελψζεηο. Με ηελ άλνδν βέβαηα ηεο επηζηήκεο ε δηαδηθαζία απηή 

πιένλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν κεζνδηθά . Μηα άιιε θιαζηθή κέζνδνο γηα ηελ αλαθάιπςε 

λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ είλαη ην λα ηξνπνπνηνχληαη ήδε ππάξρνπζεο νπζίεο.   

 

Δθηφο απφ ηηο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή θαξκάθσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη έθδνρα σο βνεζεηηθέο χιεο γηα ηελ 

ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Πξνθεηκέλνπ επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά 

ε βηνκεραληθή κνλάδα είλαη απαξαίηεηεο θαη νξηζκέλεο άιιεο εηζξνέο (ππεξεζίεο 

θνηλήο σθειείαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θ.ιπ.).   Σν θφζηνο πξψησλ πιψλ απνηειεί ην 

60% ηνπ θφζηνπο πξντφληνο. Με βάζε ην γεγνλφο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ, ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, ε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, ζπληζηνχλ θχξηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε. Δπίζεο, ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ γηα κηα 

θαξκαθνβηνκεραλία απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο πξντφληνο. 

 

Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο κειεηάηαη ιεπηνκεξψο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθψο θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα θαη κηθξννξγαληζκνχο. Μφλν 12 

πεξίπνπ ζηηο 10.000 νπζίεο πνπ κειεηψληαη πξνζθέξνπλ ειπίδεο γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. Σέηνηεο νπζίεο "παηεληάξνληαη", δίλνληαο ζηελ εηαηξεία ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ζην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ κηα ηφζν αθξηβή έξεπλα. ηηο 
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πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ην δίπισκα επξεζηηερλίαο δηαξθεί 20 ρξφληα, παξ' φηη ν κηζφο 

ρξφλνο κπνξεί λα πεξάζεη ρσξίο ην θάξκαθν λα έρεη ιαλζαξηζηεί ζηελ αγνξά αθνχ ε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη καθξνρξφληα ελψ ηαπηφρξνλα πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα 

πξνο εμέηαζε φπσο ην αλ ε νπζία ε νπνία έρεη παξαρζεί ζε κηθξή πνζφηεηα κπνξεί 

λα παξαζθεπαζζεί θαη ζε επξεία θιίκαθα ή πψο ε νπζία κπνξεί λα θηάζεη ζην ζσζηφ 

φξγαλν (φξγαλν- ζηφρν), ζηε ζσζηή πνζφηεηα θαη ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή.   

 

ηε ζπλέρεηα θαη πξαγκαηνπνηείηε ε αλάπηπμε ηεο πξαγκαηηθήο κνξθήο ηνπ 

θαξκάθνπ. Μέρξη απηφ ην ζεκείν ε δξαζηηθή νπζία δνθηκάδεηαη κφλν ζε 

θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα θαη ζε κηθξννξγαληζκνχο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε δξαζηηθή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν ζπλερίδνληαη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζε δψα. Απηέο νη κειέηεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη  κε 

βάζε ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ.  Η ηδαληθή δφζε, ε νδφο πνπ αθνινπζεί ην θάξκαθν κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο ηνπ είλαη κφλν ηξεηο 

απφ ηνπο πνιινχο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ζηα δψα. Σελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ νη έξεπλεο ζηα δψα ζπλερίδνληαη, ε αξρηθή δνζνινγία θαζνξίδεηαη. 

Απηφ ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ηελ έλσζε πνιχ κηθξψλ δφζεσλ ηεο δξαζηηθήο νπζίαο κε 

αδξαλείο νπζίεο (έθδνρα) ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θάξκαθν εχθνιν ζηε ρνξήγεζε. 

Αθνινπζνχλ απζηεξνί έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα  πνηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο.  

Αθνχ αθνινπζήζνπλ πάξα πνιιέο δνθηκέο θαη ππάξμνπλ πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα  

ηφηε ην θάξκαθν ζα κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζε αλζξψπνπο.  

 

 Σν λέν θάξκαθν ρνξεγείηαη πξψηα ζε πγηείο εζεινληέο. πλήζσο, απηνί 

είλαη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Ο βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο 

θάζεο είλαη ε κειέηε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαξκάθνπ, ελψ παξάιιεια δηεμάγνληαη 
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έξεπλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ θάξκαθνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδνκείηαη. Αλ θξηζεί αλαγθαίν, ε ζχλζεζή ηνπ 

ηξνπνπνηείηαη θαη ε δνζνινγία ηνπ αλαπξνζαξκφδεηαη.  ηε ζπλέρεηα ην θάξκαθν 

δνθηκάδεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ λνζνχλ θαη είλαη ζχκθσλνη κε ηελ παξαπάλσ δνθηκή 

ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Καζνξίδεηαη πιένλ θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθφ ην 

θάξκαθν αιιά θαη ε ηδαληθή δφζε.  ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζεηηθά, ηφηε νη έξεπλεο ζπλερίδνληαη ζε αθφκα πεξηζζφηεξνπο αζζελείο. Οη θιηληθέο 

κειέηεο είλαη πνιχ δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο, αθνχ απαηηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ 

αζζελψλ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη πνιιά ρξφληα γηα λα νινθιεξσζνχλ. Δμ’ άιινπ δελ 

ππάξρεη εγγχεζε φηη ζα πξνρσξήζνπλ έσο ην ζεκείν πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εηνηκαζζεί ν θάθεινο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πξντφληνο γηα έγθξηζε. Καηά κέζν φξν 

κφλν έλα απφ ηα πέληε θάξκαθα νινθιεξψλνπλ ηε θάζε ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ.   

 

Σν λέν θάξκαθν δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ζε θακία ρψξα αλ πξψηα δελ 

θαηαηεζεί θαη δελ εγθξηζεί ν θάθειφο ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο Δγθξηηηθέο Αξρέο. Οη 

θάθεινη απηνί πεξηέρνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζειίδεο φπνπ αλαθέξνληαη φια ηα 

δεδνκέλα γηα ηε δξαζηηθή νπζία, ην θάξκαθν θαη ηα ήδε ππάξρνληα απνηειέζκαηα.  

Η ηεθκεξίσζε απηή κειεηάηαη πνιχ πξνζεθηηθά απφ αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο. Γελ είλαη ζπάληεο νη θνξέο πνπ απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο κειέηεο πξηλ 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξντφληνο. Γηα απηφ κπνξεί λα ρξεηαζζεί αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αθφκα θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κέρξη λα εγθξηζεί έλα θάξκαθν.  

ην κεηαμχ, ε αλάπηπμε θαη νη δνθηκέο ζηηο πεηξακαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο γηα 

καδηθή παξαγσγή ηνπ θαξκάθνπ ζπλερίδνληαη. Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζπρλά 

ζπλδπάδεηαη κε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο. Πνιιέο θνξέο 

ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξγηεο κνλάδεο παξαγσγήο ή αθφκα θαη κνλάδεο 
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παξαγσγήο δξαζηηθψλ νπζηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηεξάζηην επελδπηηθφ 

θφζηνο.    

Γηα λα θπθινθνξήζεη έλα θάξκαθν ζηελ ειιεληθή αγνξά πξέπεη λα έρεη:   

 

1. Άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ Δ.Ο.Φ.   

 

2. Καζνξηζκέλε ηηκνιφγεζε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.   

 

Γηα λα θπθινθνξήζεη έλα θάξκαθν θαη λα πσιεζεί απφ έλα θαξκαθείν ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη  ζηελ ηζρχνπζα ιίζηα κε ηα εγθεθξηκέλα θάξκαθα ηνπ Δ.Ο.Φ 

θαζψο  θαη ην ηζρχσλ δειηίν ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εθδίδνληαη λέεο αλαζεσξεκέλεο ιίζηεο. Πνιχ ζπρλά φκσο πξνθχπηνπλ αιιαγέο θαη 

ρσξίο λα εθδνζνχλ λέεο ιίζηεο. Ο Δ.Ο.Φ πνιιέο θνξέο  αλαθαιεί ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ελφο θαξκάθνπ, ή εγθξίλεη θάπνην λέν θάξκαθν, γηα ην νπνίν θπζηθά ην 

ππνπξγείν εκπνξίνπ εγθξίλεη θαη ηηο αλάινγεο ηηκέο. Γηα ηηο αιιαγέο απηέο ηα 

θαξκαθεία ελεκεξψλνληαη κε έληππα πνπ απνζηέιινληαη ζπλήζσο κε FAX ή 

ηαρπδξνκείν θάηη πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί ζχγρπζε.  

 

χµθσλα µε ηνλ Παγθφζµην Οξγαληζµφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), έλα θάξµαθν 

ζεσξείηαη παξαπνηεµέλν φηαλ ε ζήµαλζε ηνπ εζθεµµέλα θαη δφιηα δελ αλαθέξεη ηελ 

πξαγµαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη πεγή ηνπ. Σα θάξµαθα απηά είλαη πνιχ επηθχλδπλα. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ζεξαπεία λα απνηπγράλεη, ε αζζέλεηα ζηνπο αζζελείο αληί 

λα ππνρσξεί ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη νη θαηαλαισηέο θαξµάθσλ θαη αζζελείο 

ράλνπλ ηελ εµπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηνπο θνξείο πγείαο ηεο ρψξαο.  Κιαζζηθή 

πεξίπησζε παξαπνηεµέλσλ θαξµάθσλ θαη θαθήο ζπζθεπαζίαο, απνηειεί ε  Ιλδία. 
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Σν 60% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη σο παξαπνηεµέλα θαη θαθψο 

ζπζθεπαζµέλα θάξµαθα αθνξνχλ ηηο αλαπηπζζφµελεο ρψξεο θαη µέζα ζε απηέο 

ζπµπεξηιαµβάλεηαη θαη ε Διιάδα.  Πξνθεηµέλνπ  λα απνθεπρζνχλ νη πσιήζεηο 

ηέηνησλ θαξµάθσλ απφ ηνπο θαξµαθνπνηνχο πξνο ηνπο πειάηεο, ζα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ε ζπζθεπαζία ησλ θαξµάθσλ, ε εηηθέηα ηνπο, ε εµπνξηθή ηνπο 

νλνµαζία, ην φλνµα ηνπ θαηαζθεπαζηή  θαη ην ινγφηππν θαζψο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη µε ζαθήλεηα ε δξαζηηθφηεηα ηνπ 

θαξµάθνπ θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ, ε δφζε πνπ πξέπεη λα ιαµβάλεη ν αζζελήο θαη 

θπξίσο  ε εµεξνµελία θαηαζθεπήο θαη ιήμεο.   Απφ ηελ µεξηά ηνπο νη θαηαλαισηέο 

ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηελ θχζε ηνπ θαξµάθνπ πνπ ιαµβάλνπλ έηζη ψζηε 

λα είλαη ζίγνπξνη φηη ε  ζπζθεπαζία ηνπ είλαη ε πξέπνπζα θαη ην θάξµαθν δελ έρεη 

παξαπνηεζεί.  ρεηηθά µε ηελ Διιάδα θαη ηηο µεζφδνπο παξαζθεπήο θαξµαθεπηηθψλ 

ζθεπαζµάησλ, έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο εηδηθνχο πσο απηή είλαη ε µφλε ρψξα ε νπνία 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θξάηε µέιε φπνπ ε θάζε ζπζθεπαζία θαξµάθνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιαµβάλεη έλα µνλαδηθφ ζεηξηαθφ αξηζµφ. Αθνχ ην θάξκαθν ν ειεγρζεί απφ ηνλ 

Δ.Ο.Φ.  πξνσζείηαη ζηελ αγνξά γηα δηάζεζε πξνο ηνπο αζζελείο θαη θαηαλαισηέο απφ 

ηα θαξµαθεία.   

 

Η λνκνζεζία είλαη πάξα πνιχ απζηεξή ηφζν φζν αθνξά ηελ παξαγσγή φζν 

θαη ηελ δηαλνκή ησλ θαξκάθσλ. Γεληθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα 

παξαπνηεκέλα θάξκαθα. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε θάξµαθν κία  ηαηλία γλεζηφηεηαο θαη δηπιφ 

barcode απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. µε µνλαδηθφ ζεηξηαθφ αξηζµφ ζε θάζε ζπζθεπαζία.   
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 ηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 2007 ιεηηνπξγνχζαλ 9.422 θαξκαθεία ζε 

κνξθή θαηαζηήκαηνο κε 10.210 θαξκαθνπνηνχο Η δηαθνξά κεηαμχ θαξκαθείσλ θαη 

θαξκαθνπνηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηά θαξκαθεία ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπζηεγαζκέλα. Καηά κέζν φξν 1.143 θάηνηθνη αληηζηνηρνχλ αλά θαξκαθείν. Απηή ε 

αλαινγία είλαη  ε κεγαιχηεξε ζηελ Δ.Δ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο θαξκαθαπνζήθεο, ν θιάδνο παξνπζηάδεη αλαθαηαηάμεηο 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη ε ηάζε γηα ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

ησλ θαξκαθείσλ θάηη πνπ νδεγεί ζε ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ ησλ  θαξκαθαπνζεθψλ.  

Μία άιιε ηάζε  είλαη ε αχμεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ κηθξφηεξσλ 

εηαηξεηψλ πνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ κεγάισλ θαξκαθνβηνκεραληψλ 

ηεο αγνξάο.   

Ο θιάδνο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, αληηπξνζσπεχεη ην 29,3% ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ην 2,1% ηεο κεηαπνίεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε νιφθιεξνο ν 

θιάδνο έρεη πνιχ ζεκαληηθή άλνδν παξ’ φιν ην απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνην ελεξγνχο 

θιάδνπο ηεο ρψξαο.  

Απφ ηα κεγαιχηεξα θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

θαξκαθνβηνκεραλία θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγνξάο είλαη ηα ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεψλ απηψλ έθηαζε ζηα 1,92 δηζ. επξψ 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 56,4% ζε ζρέζε κε ην 2006. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ θαξκάθσλ ησλ εηαηξεηψλ, ε αγνξά 

θαξκάθνπ θαηέγξαςε αλνδηθή πνξεία ην 2008. πγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο 
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θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηα θαξκαθεία ην 2008 αλήιζαλ ζηα 4,4 δηζ. επξψ, 

απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2007 θαηά 10,4%. 

 

               Ο θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή 

αλάπηπμεο, ε νπνία δηαθαίλεηαη απφ ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Δπίζεο, κε βάζε ηα πξψηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πεδίνπ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΙΟΒΔ (ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν Μάτνο 

2008 - Αχγνπζηνο 2008) αλακέλεηαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν (πσιήζεηο, επελδχζεηο 

ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, επελδχζεηο γηα 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, Παξαγσγή) - γηα φζεο εηαηξείεο έρνπλ ήδε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα ζηνηρεία απηά, απνδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, 

ηδηαίηεξα ζε κηα ζηηγκή πνπ νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πιήηηνπλ πνιινχο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε δεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλαθνηλψζεθε επηζήκσο κε ππνπξγηθή απφθαζε ηεο θπξίαο 

Φάλεο Πάιιε Πεηξαιηά θαη πξνθχπηεη φηη ην 2006 ήηαλ 3.218.312.756,71 επξψ θαη 

ην 2007 ήηαλ 3.831.824.232,45 επξψ.  Η δαπάλε απηή φπσο είλαη γλσζηφ 

αληηπξνζσπεχεη ηα πνζά πνπ πιήξσζαλ ηα ηακεία, ζε ιηαληθέο ηηκέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κείνλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Απηή είλαη ε 

δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ επηθξαηεί ζε γεληθέο γξακκέο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. 

 

               χκθσλα κε ηα παγθφζκηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα έλαο απφ ηνπο πην 



 18 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, 

είλαη ε κεηαβνιή ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, φζν θαη ζηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ησλ γελλήζεσλ. Δπίζεο, νη λέεο αλαθαιχςεηο ηεο θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο, νη νπνίεο 

ζπληεινχλ ζηελ θπθινθνξία λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηελ αγνξά θαη ζηελ εηζαγσγή 

λέαο ηερλνινγίαο, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

Σέινο, νη κεηαλάζηεο πνπ εξγάδνληαη ζηε ρψξα καο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

Πνιιά απφ ηα επηηπρεκέλα πξντφληα ζηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα ράζνπλ 

ηελ πξνζηαζία απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ηελ πξνζερή πεληαεηία κε απνηέιεζκα νη 

πσιήζεηο ηνπο λα ζεκεηψζνπλ θάζεηε πηψζε. Απηφο είλαη ν ιφγνο ζηνλ νπνίν 

νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη  νη θαξκαθνβηνκεραλίεο αλαδεηνχλ λέα θάξκαθα πνπ ζα 

θαιχπηνπλ λέεο αλάγθεο. Απηφο  άιισζηε είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Απηή ε δηαδηθαζία βέβαηα είλαη αξθεηά δχζθνιε θαζψο 

ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 12 κε 15 ρξφληα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο. Δπίζεο κφιηο 

κία ζηηο 5.000 κε 10.000 νπζίεο πνπ εξεπλψληαη θαηαιήγεη λα γίλεη εγθεθξηκέλν 

θάξκαθν.  

 

             Σα ηειεπηαία επηηεχγκαηα ησλ εξεπλψλ ζην θιάδν ηνπ θαξκάθνπ νδήγεζαλ 

πξφζθαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο. Ο ηνκέαο απηφο ηεο 

επηζηήκεο έρεη γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε παγθνζκίσο, σζηφζν ζηε ρψξα καο ηψξα 

θαίλεηαη λα γίλνληαη ηα πξψηα βήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη απφ 

μέλεο εηαηξίεο, φπσο ε ακεξηθαληθή Amgen, αιιά θαη ειιεληθέο φπσο ε Genesis 

Pharma.  ήκεξα, κε βάζε παγθφζκηα ζηαηηζηηθά, ηα θάξκαθα βηνηερλνινγίαο 
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απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ φισλ ησλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, ελψ ην πνζνζηφ ηνπο 

απμάλεηαη ζηαζεξά. Πεξηζζφηεξνη απφ 325 εθαηνκκχξηα αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

ζνβαξέο αζζέλεηεο έρνπλ ήδε βνεζεζεί απφ 230 θάξκαθα θαη εκβφιηα 

βηνηερλνινγίαο.  Σν κέιινλ ηεο βηνηερλνινγίαο δηαγξάθεηαη εμαηξεηηθά δπλακηθφ. 

χκθσλα κε κειέηεο, ην 50% ησλ ζεξαπεηψλ ζην κέιινλ ζα είλαη ζεξαπείεο 

βηνηερλνινγίαο θαζψο, ιφγσ ηεο βάζεο ηνπο ζηε δνκηθή χιε ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, ηα πξντφληα βηνηερλνινγίαο έρνπλ απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθά θαη 

κε ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο απφ ηα ρεκηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ή 

ζηε ζεξαπεία ζνβαξψλ αζζελεηψλ. Δπίζεο, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ πνπ ζην παξειζφλ ζεσξνχληαλ αλίαηεο. 

 

1.2  Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα   

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην θάξκαθν είλαη έλα πάξα πνιχ επαίζζεην πξντφλ 

δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη έλα ιάζνο ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηεί θαηαζηξνθηθφ. Κάζε νξγαλσκέλν θξάηνο φπσο είλαη θαη ην ειιεληθφ 

ειέγρεη θαη παξεκβαίλεη ξπζκηζηηθά κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Ο 

έιεγρνο απηφο αθνξά πνιινχο ηνκείο φπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε πνηφηεηα, ε 

δξαζηηθφηεηα, ε ηηκή θαη νη κεραληζκνί δηάζεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ζηα ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε Διιάδα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία.  

 

Σε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα αζθεί ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν δηακνξθψλεη ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 
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θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζή ηνπ. Ο Δζληθφο 

Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ν νπνίνο ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν, είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ αγνξά. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο απηνχο δηελεξγεί πξνεγθξηηηθνχο ειέγρνπο (θιηληθέο δνθηκέο θαη 

δηαδηθαζία έγθξηζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ) θαη κεηεγθξηηηθνχο 

(θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ειέγρνπο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο θαη 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο). Γηα ηελ έγθξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ ηζρχνπλ ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο: ε εζληθή, ε θεληξηθή, ε απνθεληξσκέλε θαη 

ε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. Σέινο, ν ΔΟΦ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θάιπςε βαζηθψλ ειιείςεσλ ηεο αγνξάο ζε θάξκαθα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθψλ, κηθξνβηνινγηθψλ θαη ινηπψλ ειέγρσλ ζε δείγκαηα 

δηαθφξσλ πξντφλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζέηεη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ αθνξά ζην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη εθδίδεη ηα ∆ειηία 

Σηκψλ, ελψ ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζηελ Διιάδα, 

ην ζχζηεκα πγείαο, θαη θαη’ επέθηαζε ε αγνξά θαξκάθνπ πνπ εληάζζεηαη ζε απηφ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιφηεηα αξκφδησλ θνξέσλ θαη απφ πνιππινθφηεηα 

δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Η άζθεζε θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη 

απνζπαζκαηηθή, θαζψο ζπκκεηέρνπλ πιήζνο αξρψλ, θαη σο ζπλέπεηα θαζίζηαηαη 

ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή. Ιδηαίηεξα, ν θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ είλαη έληνλα 

ειεγρφκελνο απφ ηελ πνιηηεία. Οη θχξηεο αηηίεο παξέκβαζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

αζζελή, ε πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
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δαπαλψλ.  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ε πνιηηεία ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά 

απφ ξπζκηζηηθά κέηξα, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ πξνζθνξά φζν θαη 

ηε δήηεζε. Σα θπξηφηεξα απφ απηά αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο θαη 

απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ, θαη απνηεινχλ θαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ησλ 

πξφζθαησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Διιάδαο.  

 

Σέινο, ηα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά θαξκάθνπ ζπλίζηαληαη ζε εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ζε εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη νη 

θαζπζηεξήζεηο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ ζηελ αγνξά πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε 

θαηλνηφκα θάξκαθα. Δπηπιένλ, ζηελ ειιεληθή αγνξά, παξαηεξνχληαη ζπρλά 

ειιείςεηο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, θχξηα πξνβιήκαηα απνηεινχλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έιιεηςε 

ζηαζεξφηεηαο θαη δελ επηηξέπνπλ ην καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

 Σέινο νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κέζσ ηνπ ΦΔΔ εμέθξαζαλ ηελ αληίξξεζε 

ηνπο, θαζψο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ηηκέο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 

ψζηε νη πξνθχπηνπζεο ηηκέο λα θαηαζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ηεο επξσδψλεο. 

Δπίζεο ζεσξνχλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηηκψλ ελφο λένπ θξάηνπο- κέινπο ηεο 

επξσπατθήο ηεο ΔΔ δελ ελδείθλπηαη, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ απηψλ αλήθεη 

ζην πξψελ αλαηνιηθφ κπινθ θαη ελδερνκέλσο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνβιήκαηα 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο.  
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1.3   Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δήηεζεο    
 

Η αγνξά ηνπ θαξµάθνπ  εμαξηάηαη άµεζα απφ ηνπο γηαηξνχο.  Ννµνζεηηθά ν 

γηαηξφο είλαη ν µφλνο αξµφδηνο πνπ έρεη ην δηθαίσµα λα ζπληαγνγξαθεί.  

Γηαδηθαζηηθά ν γηαηξφο ζπληαγνγξαθεί, ν αζζελήο θαηαλαιψλεη θαη ν αζθαιηζηηθφο 

νξγαληζµφο θαιχπηεη ην θφζηνο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζµα, αθελφο ε δήηεζε ησλ 

θαξµάθσλ λα δηαηππψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ ηνλ γηαηξφ  αθεηέξνπ ηελ χπαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «εζηθήο βιάβεο» ζηνπο θνξείο αζθάιηζεο.  

         

Ο  αζζελήο εκπνδίδεηαη  λα αζθήζεη ηηο πξνηηµήζεηο ηνπ κε απνηέιεζµα λα 

βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Αληίζεηα, ν γηαηξφο έρεη µηα κνλνπσιηαθή δχλαµε 

αθξηβψο ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ηερληθά θαη επηζηεµνληθά ζηνηρεία ηεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην δελ θαηαξγεί απηφµαηα ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επίηεπμεο ηζνξξνπίαο µεηαμχ ησλ δχν πφισλ, δεδνµέλνπ φηη ηα 

ζπµθέξνληα ηνπ θαηαλαισηή µπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ µε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

φηαλ η καµπύλη σπηζιµόηηηαρ πος απολαµβάνει ο γιαηπόρ από ηιρ ππάξειρ ηος 

ζςµπίπηει µε ηην καµπύλη σπηζιµόηηηαρ ηος καηαναλωηή. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο 

παξνπζηάδεη ραµειή επαηζζεζία σο πξνο ηελ ηηµή θαζψο, ιφγσ ηεο ζπµµεηνρήο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζµψλ, θαηαβάιιεη µεδεληθέο ή µηθξέο πνζνζηηαίεο ηηµέο, 

γεγνλφο πνπ ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε πιεφλαζµα δήηεζεο 

(ππεξθαηαλάισζε) ζε ζρέζε µε ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ζε µηα πιήξε αγνξά.   

 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα ηεο δήηεζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

φπνπ νη αζζελείο δεηνχλ, νη γηαηξνί ζπληαγνγξαθνχλ θαη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη 
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νη θαξκαθνπνηνί  δηαζέηνπλ ηα θάξκαθα ζηνπο αζζελείο πάληα κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

απφ ην θξάηνο πνπ θαιχπηεη θαη κέξνο ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ ηακείσλ. 

 

 

εµαληηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε πιενλάδνπζαο δήηεζεο δηαδξαµαηίδεη θαη ν 

ηξφπνο απνδεµίσζεο ησλ γηαηξψλ. Δλδεηθηηθά, αλ πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεµα 

ππεξεζηψλ πγείαο φπνπ ην εηζφδεµα ηνπ γηαηξνχ ζπλδέεηαη άµεζα µε ηνλ αξηζµφ ησλ 

πξάμεσλ πνπ εθηειεί (γηα παξάδεηγµα ζε έλα ζχζηεµα απνδεµίσζεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε), ε επίδξαζε ηνπ γηαηξνχ ζηελ θαηαλάισζε είλαη αθφµα πην έληνλε θαη ελ 

πξνθεηµέλσ νη θαµπχιεο ρξεζηµφηεηαο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ηαηξψλ δελ ζπµπίπηνπλ. 

 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαίλνληαη νη πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ απφ 

λνζνθνκεία θαη θαξκαθεία γηα ηα έηε απφ 2000 κέρξη 2005. Απφ ηα δηαγξάκκαηα 

θαίλεηαη θαζαξά ε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο αλά έηνο ηφζν ζηα λνζνθνκεία φζν θαη ζηα 

θαξκαθεία.   
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Η αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαξµάθνπ πεξηιαµβάλεη αθελφο ηελ πεξηγξαθή ησλ 

παξαγφλησλ  πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ (φπσο ηα δεµνγξαθηθά θαη επηδεµηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζµνχ µηαο ρψξαο) θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
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δηαρξνληθήο ηεο πνξείαο, µέζσ ησλ µεγεζψλ ηεο θαξµαθεπηηθήο δαπάλεο (δεµφζηαο 

θαη ηδησηηθήο).  

 

1.4 Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ   

 

χµθσλα µε ζηνηρεία ηεο IMS Health, ην 2008 ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζεκείσζε νξηαθή βειηίσζε. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζηελ 

παγθφζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά έθηαζαλ ηα $773 δηζ. ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 

$58 δηζ. ζε ζχγθξηζε µε ην 2007, εληνχηνηο ν ξπζµφο µεηαβνιήο µεηψζεθε ζην 4,8% 

απφ 6,6% ην 2007.  

Σν µεγαιχηεξν µεξίδην ησλ πσιήζεσλ (40,3%) ζηελ παγθφζµηα 

θαξµαθεπηηθή αγνξά ην 2008 αθνξνχζε ζε πσιήζεηο ζηε Βφξεηα Αµεξηθή (ΗΠΑ θαη 

Καλαδάο), ην 32% ζε πσιήζεηο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ην 11,7% ζε πσιήζεηο 

ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Απζηξαιία. Ο πςειφηεξνο ξπζµφο µεηαβνιήο 

ζεµεηψζεθε επίζεο ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Απζηξαιία (15,3%), ελψ ε 

Λαηηληθή Αµεξηθή αλ θαη απνηειεί ηελ αγνξά µε ην ραµειφηεξν µεξίδην επί ησλ 

παγθφζµησλ πσιήζεσλ (6%), ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ ξπζµφ µεηαβνιήο (12,6%). 

 

ηελ παγθφζµηα θαξµαθεπηηθή αγνξά, παξαηεξείηαη ζεµαληηθή µεηαηφπηζε 

ηεο δήηεζεο απφ ηηο ψξηµεο πξνο ηηο αλαπηπζζφµελεο αγνξέο θαζψο νη ξπζµνί 

αλάπηπμεο ζηηο ψξηµεο αγνξέο ζηαδηαθά µεηξηάδνληαη, ελψ αληίζεηα νη 

αλαπηπζζφµελεο αγνξέο µε ραµειά µεξίδηα πσιήζεσλ παξνπζηάδνπλ δηςήθην ξπζµφ 

αλάπηπμεο. 

  

Σν γεγνλφο φηη ε παγθφζµηα θαξµαθεπηηθή αγνξά -αλ θαη ζε µηθξφηεξν 

βαζµφ ζε ζχγθξηζε µε άιινπο θιάδνπο ηεο βηνµεραλίαο- επεξεάδεηαη απφ ηηο 
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εμειίμεηο πνπ ζεµαηνδνηεί ε δηεζλήονηθνλνµηθή θξίζε, θαζηζηά ηηο πξννπηηθέο γηα ηα 

επφµελα ρξφληα ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο(IMS Market Prognosis). Σν 2009 ε αγνξά 

εθηηµάηαη φηη ζα παξνπζηάζεη εηήζην ξπζµφ µεηαβνιήο µφιηο 2,5%- 3,5%. Δπίζεο, 

εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο, ε θαξµαθεπηηθή αγνξά πξφθεηηαη 

λα αληηµεησπίζεη µεγάιν αξηζµφ παηεληψλ γηα εμαηξεηηθά θεξδνθφξα θάξµαθα πνπ 

πξφθεηηαη λα ιήμνπλ έσο ην 2012. 

 

1.5 Η θαξµαθεπηηθή δαπάλε  

 

 

Η θαξµαθεπηηθή δαπάλε είλαη έλα µέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη θαη πεξηγξάθεη 

ηε δήηεζε γηα θαξµαθεπηηθά πξντφληα. ηελ Διιάδα ε µέηξεζε ηεο θαξµαθεπηηθήο 

δαπάλεο είλαη ελαξµνληζµέλε µε ηα δηεζλή πξφηππα θαηαγξαθήο Δζληθψλ 

Λνγαξηαζµψλ Τγείαο ηνπ ΟΟΑ, ζχµθσλα µε ηα νπνία σο θαξµαθεπηηθή δαπάλε 

νξίδεηαη ε δαπάλε γηα θάξµαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο εθηφο λνζνθνµείσλ, 

δειαδή µφλν µέζσ θαξµαθείσλ. χµθσλα µε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ε 

θαξµαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα ην 2007 αλήιζε ζηα €4,5δηζ., απνηειψληαο ην 

21,6% ηεο ∆απάλεο Τγείαο θαη ην 2% ηνπ ΑΔΠ. ∆ηαρξνληθά παξαηεξνχµε φηη ην 

θάξµαθν ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα µηθξφ µέξνο ηεο δαπάλεο γηα πγεία (πεξίπνπ ην 

1/5), ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ, θαζψο ε ζρεηηθή δαπάλε 

θαιχπηεηαη θαηά 86,5% (µέζνο φξνο πεξηφδνπ 2000-2007) απφ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 
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Τπνινγίδεηαη φηη ε δεµφζηα θαξµαθεπηηθή δαπάλε, δειαδή ην πνζφ πνπ 

απνδεµηψλνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σαµεία, είλαη πεξίπνπ ίζν µε ην ήµηζπ ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ λνζνθνµεηαθψλ πσιήζεσλ). 

Δπίζεο, ζεµεηψλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε 

δεµφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλαθνηλψζεθε επηζήµσο µε ππνπξγηθή απφθαζε θαη 

πξνθχπηεη φηη ην 2006 ήηαλ €3,22 δηζ. θαη ην 2007 ήηαλ €3,83 δηζ. Η δαπάλε πγείαο 

παξνπζηάδεη µαθξνρξφληα απμεηηθή ηάζε, φπσο θαη ε δαπάλε θαξµάθνπ σο 

ππνθαηεγνξία απηήο. Η εμέιημε ηεο θαξµαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη 

µε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαξµάθσλ σο απνηέιεζµα θνηλσληθννηθνλνµηθψλ 

θαη δεµνγξαθηθψλ παξαγφλησλ  

 

1.6 Δμέιημε ηηκώλ 

 

Όπσο απνδεηθλχεηαη ζε πξφζθαηε µειέηε ηνπ ΙΟΒΔ ζρεηηθά µε ηε 

δηαρξνληθή πνξεία ησλ ηηµψλ ησλ θαξµάθσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1997 έσο 2008, ε 

ζπλνιηθή µείσζε ηεο ηηµήο ησλ 100 πξψησλ ζε πσιήζεηο θαξµάθσλ (γηα ην 2008) 

δηαµνξθψζεθε ζην 6,6% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Δπίζεο, θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν γηα ηα 100 πξψηα ζε πσιήζεηο θάξµαθα, ε ζηαζµηζµέλε µεηαβνιή 
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ηεο ηηµήο µε βάζε ην µεξίδην ησλ πσιήζεσλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο µεηψζεθε θαηά 

2,21% θαη ζηαζµηζµέλε µε βάζε ηηο πνζφηεηεο ε ηηµή µεηψζεθε θαηά 4,95%.  

 

χµθσλα µε ηελ ίδηα µειέηε, ε µέζε ηηµή ησλ θαξµάθσλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ αγνξά ην 2008 –πεξίπνπ 12ρηι. θάξµαθα -απμήζεθε µφιηο 

θαηά 1,32% (µέζνο φξνο γηα µηα δεθαεηία) απφ ηε ρξνληθή ζηηγµή θπθινθνξίαο ηνπο 

ζηελ αγνξά µέρξη ηνλ ∆εθέµβξην ηνπ 2008. ∆ειαδή γηα θάζε θάξµαθν ππνινγίζζεθε 

ε µεηαβνιή ζηελ ηηµή ηνπ απφ ηε ζηηγµή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ αγνξά µέρξη ηελ 

έθδνζε ηνπ Δληαίνπ ∆ειηίνπ Σηµψλ Φαξµάθσλ γηα ην 2008. 

  

Όπσο απνδεηθλχεηαη ζε πξφζθαηε µειέηε ηνπ ΙΟΒΔ ζρεηηθά µε ηε 

δηαρξνληθή πνξεία ησλ ηηµψλ θαξµάθσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1997 έσο 2008, ε 

ζπλνιηθή µείσζε ηεο ηηµήο ησλ 100 πξψησλ ζε πσιήζεηο θαξµάθσλ (γηα ην 2008) 

δηαµνξθψζεθε ζην 6,6% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Δπίζεο, θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν γηα ηα 100 πξψηα ζε πσιήζεηο θάξµαθα ε ζηαζµηζµέλε µεηαβνιή 

ηεο ηηµήο µε βάζε ην µεξίδην ησλ πσιήζεσλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο µεηψζεθε θαηά 

2,21% θαη ζηαζµηζµέλε µε βάζε ηηο πνζφηεηεο ε ηηµή µεηψζεθε θαηά 4,95%.  

 

χµθσλα µε ηελ ίδηα µειέηε, ε µέζε ηηµή ησλ θαξµάθσλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ αγνξά ην 2008 –πεξίπνπ 12ρηι. θάξµαθα -απμήζεθε µφιηο 

θαηά 1,32% (µέζνο φξνο γηα µηα δεθαεηία) απφ ηε ρξνληθή ζηηγµή θπθινθνξίαο ηνπο 

ζηελ αγνξά µέρξη ηνλ ∆εθέµβξην ηνπ 2008.  

 

Δπηζεµαίλεηαη φηη ν ∆είθηεο Σηµψλ Φαξµάθσλ εµθαλίδεη ην µηθξφηεξν 

ξπζµφ αχμεζεο ζε ζρέζε ηφζν µε ην ∆είθηε Σηµψλ Τγείαο, φζν θαη µε ην Γεληθφ 
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∆είθηε Σηµψλ Καηαλαισηή. πγθεθξηµέλα, ε εηήζηα µεηαβνιή ηνπ ∆είθηε Σηµψλ 

Φαξµάθνπ αλήιζε ην 2008 ζην 1,0%, ελψ ν ∆είθηεο Σηµψλ Τγείαο θαη ν ∆είθηεο 

Σηµψλ Καηαλαισηή απμήζεθαλ θαηά 3,6% θαη 4,1%, αληίζηνηρα.  

 

1.7 Δηαηξείεο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαξκάθνπ 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη πσιήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ησλ 

δέθα κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ. Όιεο νη παξαθάησ εηαηξείεο έρνπλ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο. 
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PFIZER  

 

            Παγθφζκηνο εγέηεο θαη πξψηε ζηελ Διιάδα ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν, κε 

πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ε Pfizer Hellas, 

ε νπνία ζπλ ηνηο άιινηο αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαξδηαγγεηαθά πξντφληα, ζε πξντφληα λεπξνινγηθά, 

ςπρηθήο πγείαο, αληί-αιιεξγηθά, πξντφληα νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

νθζαικνινγηθά, νγθνινγηθά, ελδνθξηλνινγηθά θαη πξντφληα θηεληαηξηθά. Ο φκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 85 ρψξεο, ελψ ηα πξντφληα ηνπ δηαηίζεληαη 

ζε 150 ρψξεο. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ην 2007 αλήιζαλ ζηα 419 εθαη. επξψ. 

 

SANOFI- AVENTIS HELLAS  

 

             Με κφην «θάζε κέξα ζε φιν ην θφζκν εξγαδφκαζηε γηα ην πνιπηηκφηεξν 

αγαζφ ηελ πγεία», ε Sanofi - Aventis, ε κεγαιχηεξε θαξκαθεπηηθή εηαηξία ζηελ 

Γαιιία, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζε επηά κείδνλεο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο, είλαη 

δεχηεξε ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ Διιάδα. Αλαιπηηθά, νη ζπλνιηθέο θαζαξέο 

πσιήζεηο ηνπ νκίινπ αλήιζαλ ζε 27.568 εθαη. επξψ, ελψ ηα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά 

θέξδε εμαηξνπκέλσλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ έθηαζαλ ζηα 7.186 εθαη. επξψ, κε 

κείσζε θαζαξψλ νθεηιψλ ζηα 1,8 δηζ. επξψ θαη κε ακείσηε βειηίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ε εηαηξία θαηά ην 2009 αλακέλεη 

πξνζαξκνζκέλα θέξδε, κε βάζε ηελ ζηαζεξή λνκηζκαηηθή ηζνηηκία, ηνπιάρηζηνλ 7% 

πςειφηεξα, εθηφο απξνβιέπησλ γεγνλφησλ. 
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ΒΙΑΝΔΞ  

             Με ηέζζεξα εξγνζηάζηα θαη κε αχμεζε παξαγσγήο ζην ζχλνιφ ηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε Βηαλέμ, κε βιέκκα ζην κέιινλ θαη κε ηζρπξφ ζπλαίζζεκα 

επζχλεο, βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο βηνκεραλίαο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδαο θαη 

πξψηε ζην ηνκέα νιηθήο πνηφηεηαο ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, 

θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα παξαγσγήο θαξκάθσλ.  Να ηνληζζεί φηη ε  ζχλαςε 

ζπλεξγαζίαο Βηαλέμ κε ηελ Merck & Co έρεη θαηαγξαθεί σο ην ζεκαληηθφηεξν 

γεγνλφο αλάκεζα ζηα ρξνληθά ηεο εηαηξείαο. 

 

ROCHE HELLAS  

 

             Με κηα επηηπρεκέλε θαη πνιπεηή παξνπζία ζηελ Διιάδα, ε Roche, απφ ην 

2007 θαη κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ,  εθπξνζσπείηαη απφ 

δχν αλεμάξηεηεο εηαηξείεο ηελ Roche Diagnostics Hellas AE πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην ηνκέα ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ Roche Hellas πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Μεηαμχ ησλ άιισλ ε Roche Swiss 

πξφζθαηα ππέβαιε πξνζθνξά χςνπο 44 δηο δνιιαξίσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 44% 

ηεο Genentech, ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο βηνηερλνινγίαο ηνπ θφζκνπ ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία. 
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GLAXO-SMITH-KLINE HELLAS  

 

             Η GlaxoSmithKline παγθφζκηνο εγέηεο ζηελ έξεπλα θαη έθηε ζε ζεηξά 

θαηάηαμεο ζηελ Διιάδα εζηηάδεη ζηελ δηαξθψο βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

 

ALAPIS 

 

             Ο φκηινο δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ Veterin ABEE, 

Lambda Detergent ABEE, EBIK AE, Δlpharma AEBE, ελψ θέηνο ην Φεβξνπάξην 

νινθιήξσζε θαη ηελ εμαγνξά ηεο Γεξνιπκάηνο ΑΔΒΔ. H εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή θαξκάθσλ, παξαθαξκαθεπηηθψλ, θηεληαηξηθψλ, 

θαιιπληηθψλ, απνξξππαληηθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Να ζεκεησζεί φηη ε 

εηαηξεία Alapis ΑΔΒΔΔ πξνέβε ζηηο 3/3/09 ζε πσιήζεηο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο κε 

απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη λα 

θαηέιζεη απφ 98.059,750 ήηνη 9,99% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ δηθαησκάησλ ςήθνπ, θάησ απφ ην φξην γλσζηνπνίεζεο. Σν πνζνζηφ απηφ 

κεηαβηβάζηεθε ζηελ Fortis OBAM. 

 

WYETH  

Η Wyeth δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 1971, ελψ ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα ε αλάπηπμή ηεο είλαη ξαγδαία. Η ειιεληθή ζπγαηξηθή κέζα ζην 
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2007 πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο χςνπο 131 εθαη. επξψ, ελψ ηα θέξδε ηεο πξν θφξσλ 

αλήιζαλ ζηα 1,5 εθαη. επξψ. 

Η Wyeth δηαζέηεη γξαθεία ζε Θεζζαινλίθε, Λάξηζα θαη Πάηξα, ελψ έρεη θαη 

ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο ρψξαο (Αγξίλην, Αιεμαλδξνχπνιε, Βφιν, 

Ηξάθιεην, Ισάλληλα, Καβάια, Καιακάηα, Κνδάλε, Λακία, Λάξηζα, έξξεο, Σξίπνιε 

θαη Υαληά). 

Η Wyeth είλαη ε ηέηαξηε εηαηξία βηνηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν,  κε ζεκαληηθέο 

επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο 

θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ, ελψ δηαζέηεη έμη εξγνζηάζηα βηνηερλνινγίαο ζηηο ΗΠΑ θαη 

ζηελ Δπξψπε. 

Σν πξψην πξντφλ βηνηερλνινγίαο, ππνςήθην θάξκαθν ηεο Wyeth γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ηνπ Αιηζρατκεξ, βξίζθεηαη ζε θιηληθέο κειέηεο θάζεο 3, νη 

νπνίεο πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ ην 2011, νπφηε ην θάξκαθν ζα αθνινπζήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο ΔΔ. 

 

AMGEN  

Η Amgen, πξσηνπφξνο ζηελ έξεπλα θαη  βηνηερλνινγία , δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή ηνπ 2008 κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξσηνπφξσλ θαξκάθσλ. 

Η εηαηξία, ηδξχζεθε ζηηο ΗΠΑ ην 1980 θαη εζηηάδεη ζηελ πξσηνγελή έξεπλα 

ζηελ θαηεχζπλζε λέσλ ζεξαπεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ. Μέξνο 

ηεο κεζφδνπ πνπ εθαξκφδεη είλαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο βηνινγίαο, ν 
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ξφινο ησλ γνληδίσλ θαη ησλ πξσηετλψλ ζηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο, θαζψο επίζεο 

ε ηαπηνπνίεζε, απνκφλσζε, παξαγσγή θαη ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ πξσηετλψλ σο 

ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ.  

Η εηαηξία επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο: νγθνινγία, 

αηκαηνινγία, κεηαβνιηθέο λφζνη, λφζνη νζηψλ θαη θιεγκνλψδεηο παζήζεηο. 

ηελ Διιάδα, ε εηαηξία κε ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο, θηινδνμεί λα ελδπλακψζεη ηελ 

πξφζβαζε αζζελψλ ζε θαηλνηφκεο ζεξαπείεο κέζσ αλάπηπμεο ελφο ηζρπξνχ δηαχινπ, 

δηεμαγσγήο θιηληθψλ κειεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθά θάξκαθα. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2008, ε Amgen μεθίλεζε ηελ δηάζεζε ηνπ πξψηνπ πξντφληνο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά ηνπ Panitumumab, ην πξψην ακηγψο αλζξψπηλν κνλνθισληθφ 

αληίζσκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαζηαηηθνχ νγθνινγηθνχ θαξθίλνπ. 

 

LAVIPHARM  

Πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, κε θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο παξαγσγήο ε Lavipharm αλαπηχζζεη λέεο, δπλακηθέο ζηξαηεγηθέο, 

επέιηθηεο ζην δηαξθψο εμειηζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπδεηά 

θαη κειεηά λέεο ζπλεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε θαη εμάπισζή ηεο ηφζν 

ζηνλ ειιεληθφ φζν θαη ζην δηεζλή ρψξν. 

 

ASTRA  ZENECA  

Καηέρνληαο δεζπφδνπζα ζέζε παγθνζκίσο θαη δαπαλψληαο πάλσ απφ 16 

εθαη. δνιάξηα παγθνζκίσο, ε Astra Zeneca ζρεδηάδεη θάξκαθα γηα ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ησλ γαζηξεληνξνινγηθψλ, θαξδηνινγηθψλ, λεπξνινγηθψλ, 

αλαπλεπζηηθψλ θαη νγθνινγηθψλ παζήζεσλ. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο 

βξίζθνληαη ζην Λνλδίλν, ελψ ηα θεληξηθά γξαθεία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο βξίζθνληαη 

ζηελ νπεδία. εκαληηθή, σζηφζν παξνπζία έρεη ε εηαηξεία ζηηο ΗΠΑ. ην ηνκέα 

ηεο βηνηερλνινγίαο ε Βξεηαληθή εηαηξεία εμαγφξαζε ηελ Medlmmune, έλαληη 15,6 

δηζ. δνιαξίσλ. 

 

JANSSEN - CILAG  

Η Janssen - Cilag  έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ζπλέλσζε δχν εηαηξηψλ, ησλ 

Janssen Pharmaceutical θαη Cilag, ελψ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ θαη εζηηάδεη θάξκαθα ςπρηαηξηθά, ΚΝ, γαζηξεληεληεξνινγηθά θαη 

αληηκπθεηηαθά 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΔ 

 

ΠΔΙΡΑΪΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ (ΠΔΙΦΑΤΝ)  

Ο ΠΔΙΦΑΤΝ θαηάθεξε ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία λα εμαζθαιίζεη πςειφ 

βαζκφ αλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηψληαο έλα ηδίξν πνπ θηάλεη ζηα 163 εθαη. επξψ Δλ 

φςεη ησλ επηθείκελσλ εμειίμεσλ θαη ρσξίο λα ζηγεί ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπ θαζεζηψο, ν 

ΠΔΙΦΑΤΝ αλέιαβε θαη νξγάλσζε κηα εηαηξεία πνπ έρεη βαζηθφ ζηφρν ην 

ζπληνληζκφ ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. ψζηε λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξνη φξνη, 



 36 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο 

ηνπ θαξκαθνπνηνχ κε ζέκαηα εθηφο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ηδηφηεηαο 

 

ΣΡΟΤΜΑ  

Καηέρνληαο άδεηα θαξκαθαπνζήθεο, δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ 

εθνδηαζκφ θαξκαθείσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δπίζεο, αλάκεζα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη ε ρνλδξηθή πψιεζε θαξκάθσλ, παξαθαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ν εθνδηαζκφο ηδησηηθψλ θιηληθψλ, εμαγσγέο θαη πξνψζεζε πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά.   

 

LAVIPHARMA ACTIVE SERVICES  

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν δηαλνκήο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ, ελψ 

απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ηδησηηθή θαξκαθαπνζήθε ζηελ Διιάδα κε έμη θέληξα 

δηαλνκήο  παλειιαδηθά, ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ισάλληλα, Λάξηζα θαη 

Καβάια.  

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ 

(ΠΡΟΤΦΑΠΔ) 

 Γηαζέηεη 13 εθαη. επξψ θαηαηεζεηκέλα θεθάιαηα, 9,5% κεξίδην αγνξάο, 

1.300 πεξίπνπ θαξκαθεία - κεηφρνπο, 237 πιήξσο εθπαηδεπκέλα άηνκα, 9.600 η.κ. 

ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηέζζεξα θέληξα δηαλνκήο, ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ην 

πξφηππν ISO 9001:2000 γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, 55 ηδηφθηεηα απηνθίλεηα, 
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25 ρηιηάδεο πξντφληα, θαξκαθεπηηθά θαη παξαθαξκαθεπηηθά, 75 ρηιηάδεο 

παξαγγειηνγξακκέο αλά εκέξα θαη 185 ρηιηάδεο δηαθηλνχκελα ηεκάρηα αλά εκέξα. Σν 

2007 νη πσιήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά 11,4% γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα 200 εθαη. επξψ. Αληηζηνίρσο, ηα θέξδε απμήζεθαλ θαηά 11,8% γηα 

λα θηάζνπλ ηα 4,1 εθαη. επξψ. 

Με 20.000 πξντφληα, 230.000 δηαθηλνχκελα ηεκάρηα ηελ εκέξα ζε 1.315 

θαξκαθεία θαη κε θέληξα δηαλνκήο ζηελ Αζήλα θαη εθηφο Αζελψλ, ν 

ΠΡΟ.Τ.ΦΑ.ΠΔ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα δηαλνκήο θαξκάθσλ ζε φιε ηελ 

Διιάδα. 

 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ  

Καηέρνληαο ηελ πξψηε ζέζε ζηελ δηαλνκή πξντφλησλ ε Κ.Π. Μαξηλφπνπινο 

ΑΔ έρεη αλαιάβεη  έρεη αλαιάβεη ηελ δηαλνκή πξντφλησλ πξνο ηηο θαξκαθαπνζήθεο 

πνιιψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

Άιιεο θαξκαθαπνζήθεο είλαη: νη Alfa Pharm, Aspect, Marvi Farm, 

Φαξκαθνεκπνξηθή θαη Γειηθάξκ. 

1.8  Παξαγσγή   

 

Η Δπξψπε θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ απνηειψληαο ην 35,8% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Η πξψηε ζέζε 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο ΗΠΑ (39,3%) θαη ε ηξίηε απφ ηελ Ιαπσλία (10,8%) (Πεγή: 
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EFPIA). H παξαγσγή θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα ην 2006 αλήιζε ζηα €666 εθαη., 

κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2005 θαηά 1,6%. Ο Μέζνο Δηήζηνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο 

(ΜΔΡΜ) ηελ πεξίνδν 2000-2006 αλέξρεηαη ζην 12%.  

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ Δηήζησλ Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ ηεο ΔΤΔ, ε Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ ην 

2003 αλήιζε ζηα € 617,7 εθαη., απνηειψληαο ην 28,3% ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη 

ην 2,1% ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαπνίεζεο. Οη επελδχζεηο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ζπκβάιινπλ θαηά 43,4% ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο θαη θαηά 3,4% ζηηο επελδχζεηο ηεο κεηαπνίεζεο.  

 

χκθσλα κε ηηο Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο ηνπ ΙΟΒΔ, ην 75% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δειψλεη φηη δελ παξεκπνδίδεηαη ε παξαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

γηα ην ππφινηπν 25% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα, θπξηφηεξε αηηία 

απνηειεί ε αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο (ζε πνζνζηφ 55%).  
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1.9  Γηαλνκή   

 

 

Η δηαλνκή ησλ θαξκάθσλ απφ ηελ εηαηξεία κέρξη ηνπο θαηαλαισηέο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα, φπνπ απνηππψλεηαη ην ππφδεηγκα ηεο δηαλνκήο θαξκάθνπ 

ζηελ Διιάδα.  

Η αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηηο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο, θαη ηα δίθηπα απνζήθεπζεο - δηαλνκήο θαη 

δηάζεζεο, ήηνη: θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε - θαξκαθαπνζήθε - θαξκαθείν, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα θαξκαθεία ή ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο έρνπλ 

δηθαίσκα λα πξνκεζεχνληαη ην θάξκαθν θαηεπζείαλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

ή απφ ηνπο ηαηξνχο αληίζηνηρα, ελψ νη αζζελείο θαηφπηλ εηδηθήο έγθξηζεο απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, εγρψξηεο 

θαη πνιπεζληθέο, είλαη εκπνξηθέο, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θπξηφηεξεο εηαηξίεο 

είλαη νη: Φακάξ, Βηαλέμ, Alapis θαη Lavipharm. 

Σν ξφιν ησλ ρνλδξεκπφξσλ ζην θιάδν ηνπ θαξκάθνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

θξαηηθέο θαξκαθαπνζήθεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηψλ, ησλ νπνίσλ ην 

κεξίδην επί ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ - ζχκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιφγνπ Φαξκαθαπνζεθψλ - δηακνξθψζεθε  ζην 55%  θαη   45%  

αληίζηνηρα κέρξη ην 2005. 
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Θα πξέπεη λα ηνληζζεί θαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη γηα λα απνθηήζνπκε 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ πξέπεη λα απνθχγνπκε ην «δηπινκέηξεκα» ησλ 

θαξκάθσλ θαη ησλ άιισλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα 

εμαηξεζνχλ ηα κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 
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 42 

 

 

 

 

 

 

2.1   Έλλνηα  πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

 

  

 

 Μία επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πάξα πνιινχο πφξνπο. Απηνί κπνξνχλ λα 

είλαη έκςπρνη φπσο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ή άςπρνη φπσο είλαη νη θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Σα δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο παξαπάλσ πφξνπο είηε είλαη 

γλσζηά είηε δεκηνπξγνχληαη θαηφπηλ ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. 

Αδηακθηζβήηεηα φκσο φινο απηφο ν φγθνο δεδνκέλσλ είλαη θαη κεγάινο αιιά θαη 

πνιχπινθνο. Σν επφκελν ζηάδην είλαη λα κεηαηξαπνχλ φια απηά ηα δεδνκέλα ζε 

πιεξνθνξίεο. Γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ κφλν απφ ην 

ζχζηεκα ζηήξημεο απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ράξαμε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο.  Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθέληξσζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε ην νλνκάδνπκε  Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

Σν ηειεπηαίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη φια ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν.  

 

ε απηφ ην  ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κία παξαηήξεζε. Έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί απιά λα ζπλζέζεη πιεξνθνξίεο γξήγνξα θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ηνπ εθάζηνηε ππεχζπλνπ ζε κία επηρείξεζε. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ ηα δεδνκέλα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηελ αλζξψπηλε λφεζε θαη επειημία. ε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη ε αλζξψπηλε βνχιεζε 
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λα αλαιχζεη απηά ηα ζηείξα δεδνκέλα θαη λα ηνπο δψζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

δηάζηαζε. 

 

 

 

 

2.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε ελόο 

Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο είλαη:  

 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα γλσξίδεη 

επαθξηβψο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Π. 

 

 Σν hardware πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα θαιχπηεη ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηεο ελφο Π. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηηο θαηάιιειεο 

αλαβαζκίζεηο γηα λα κπνξεί λα εμειίμεη πεξαηηέξσ ην ζχζηεκα απηφ. 

 

 Οη δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο θαη ιεηηνπξγίαο  πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη 

θαη λα αλαλεψλνληαη ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Η ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.  

 



 44 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζρεδίαζεο, πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ελφο Π. 

 

 

 

 

2.3 Αζθάιεηα θαη έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

 

 Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο αιιά θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη κία 

επέλδπζε Π γηα κία επηρείξεζε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

πνιχ ζνβαξά νη ηξείο παξαθάησ παξάκεηξνη. 

 

1) Σν ζχζηεκα πξφιεςεο απφ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν 

ην Π.  

 

2) Σν ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο κηαο βιάβεο. 

 

3) Σν ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Π.  

 

ην ζέκα ηεο πξφιεςεο πξέπεη λα παξζνχλ φια ηα κέηξα γηα ηελ ζσξάθηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ερζξνχο. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνζβιεζεί ην ζχζηεκα απφ θάπνην ερζξφ πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζζεί νη δηαδηθαζίεο   

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη επαλφξζσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ρξφλνπο πνπ λα 

κελ πιήηηνπλ ηελ επηρείξεζε. Σν ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηέινο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα εμίζνπ βαζηθφ κέιεκα ηνπ 

ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο.  
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2.4  Ο θύθινο δσήο ηνπ Π 

   

Σν Π αθνινπζεί ηε πνξεία πνπ αθνινπζεί θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο 

δειαδή γελληέηαη, αλαπηχζζεηαη θαη ηέινο πεζαίλεη. Μεηά ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο Π απηφ πνπ είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε ζπλερφκελε αλάπηπμή ηνπ. Έλα Π πνπ δελ αλαπηχζζεηαη, αξγά ή 

γξήγνξα πεζαίλεη, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί πιένλ λα δψζεη απνηειεζκαηηθή 

πιεξνθφξεζε. Βέβαηα φζεο πξνζπάζεηεο εμέιημεο ηνπ παξφληνο Π θαη λα γίλνπλ 

θάπνηα ζηηγκή ε ξνή ηεο εμέιημεο θαη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγία ην θαζηζηνχλ κε 

απνηειεζκαηηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε πξέπεη λα αιιάμεη ην Π ηεο.  
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3.1 Οπιζμόρ ηλεκηπονικών ππομηθειών   

Ο φξνο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο  νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία µε ηελ νπνία 

έλαο θνξέαο πξνκεζεχεηαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη απηφ 

επηηπγράλεηαη µε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Μέζσ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αλαδεηεί ηνπο πξνκεζεπηέο, δέρεηαη πξνζθνξέο, 

ζπλάπηεη ζπµβάζεηο, θαη γεληθά δηελεξγεί µε ειεθηξνληθφ ηξφπν φιν  ηνλ θχθιν µίαο 

πξνµήζεηαο µέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ απνπιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή. Οη 

ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο ζηεξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν απφ ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα 

(πιηθφ θαη ινγηζµηθφ) θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

πξνµήζεηαο.  

Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο είλαη δεµφζηα ππεξεζία ηφηε µηινχµε γηα 

ειεθηξνληθέο δεµφζηεο πξνµήζεηεο (Public e-Procurement). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

θνξέαο είλαη ηδησηηθφο ηφηε µηινχµε γηα ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο (Private 

e-Procurement). νη ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο αλήθνπλ θπξίσο ζηελ µνξθή 

B2B (Business to Business). 

3.2. Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

Tα πιενλεθηήµαηα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ γηα ην θξάηνο είλαη ε 

εμνηθνλφµεζε ρξφλνπ θαη ρξήµαηνο φπσο επίζεο θαη ε εχθνιε, γξήγνξε, νηθνλνµηθή, 

απινχζηεξε, αζθαιή, ειεγρφµελε, επζηαζή, αμηφπηζηε, δηαθαλή, αδηάβιεηε, 

ιεηηνπξγία ησλ πξνµεζεηψλ.  Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο 

µέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ζπµκεηνρή ζηηο δεµφζηεο πξνµήζεηεο θαζψο θαη απφ ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ηελ ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Η ηειεπηαία ζπκβάιεη ζηελ θαηάξγεζε ελφο κεγάινπ ζπλφινπ 

απφ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηέζεηαλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζε θάζε 
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δηαγσληζµφ. Παξάιιεια ε θεληξηθή ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν  ησλ 

πξνµεζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζµνχ.   

3.3 Οι μοπθέρ ηων ηλεκηπονικών ππομηθειών ζήμεπα 

ηε ζχγρξνλε επνρή πνηθίινπλ νη  µνξθέο µε ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη νη 

ειεθηξνληθέο δεµφζηεο πξνµήζεηεο φζν θαη νη ηδησηηθέο πξνµήζεηεο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Υξεζηκνπνηείηαη έλα ζχλνιν απφ ηερλνινγίεο, ηερλνινγηθέο πιαηθφξµεο 

πνηθίισλ θαηαζθεπαζηψλ θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλάινγα µε ην ρψξν ηνλ νπνίν 

θαιχπηνπλ νη ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο µε ηελ δηεμαγσγή ηνπο.  

πλεπψο νη ειεθηξνληθέο δεµφζηεο πξνµήζεηεο δηεζλψο ζηεξίδνληαη ζε έλα 

ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθέο µεζνδνινγίεο θαη ζπζηήµαηα, αλάινγα µε ηελ ρψξα ή ην 

δηεζλή νξγαληζµφ ζηελ / ζηνλ νπνία, ν είλαη  εγθαηεζηεµέλν ην ζχζηεµα ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ (DoD USA, Ventornet, MERX Canada, EU SIMAP, 

CONSIP Italy, UK, Japan, Swiss, Australia etc). Η βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζπζηεµάησλ είλαη ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνµέλσλ πάλσ 

απφ ην Ίληεξλεη, µε ηελ ρξήζε ελφο ζπλφινπ απφ ηερλνινγίεο (CGI, ASP, Java, 

HTML, XML, Flash, Corba, ERA, etc) µέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε αλαδήηεζε 

πξνµεζεπηψλ ή ε αλαγγειία  ηεο πξνµήζεηαο ή ηνπ δηαγσληζµνχ, ε απνζηνιή θαη 

απνδνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ε επηινγή ή ε αλάδεημε  ηνπ πξνµεζεπηή, νη 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, ππνγξαθήο ζχµβαζεο, πιεξσµήο, θ.ι.π. µέρξη θαη ηελ 

απνπεξάησζε ηεο πξνµήζεηαο.  

Σα πξντφληα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ δηεζλψο (Commerce One, Ariba, Clarus, Broadvision, Openmarket, 

Intershop, Opensite, Trade Matrix, Web Sphere,, L@dnscape, Icube, Exchange 
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Market Place, Clarus, Cardonet, i2Technologies, Procurenet, Extricity, etc) 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ είηε άµεζεο 

ζπλαιιαγέο είηε ηελ ιεηηνπξγία εκπνξηθψλ δηθηχσλ. Οη αλαθεξφκελεο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο είλαη νη ιχζεηο µε ηελ νπηηθή ηνπ αγνξαζηή, νη ιχζεηο µε ηελ νπηηθή ηνπ 

πσιεηή, µε ηελ θηινζνθία ησλ δεµνπξαζηψλ, ή νη  ιχζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Οη κέζνδνη µε ηηο νπνίεο γίλνληαη νη πξνκήζεηεο 

ζε θάζε θαηεγνξία είλαη δηαθνξεηηθέο θαη πξνζαξµνζµέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ εμππεξεηνχλ. πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα 

νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ηφζν ζηνλ Ιδησηηθφ φζν θαη ζηνλ ∆εµφζην ηνµέα, ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο-µκνξθέο: 

3.4 E-CATALOGS και οι μοπθέρ ηοςρ   

• Catalog Aggregation: έλαο θαηάινγνο πξντφλησλ µε θαλνληθνπνίεζε δεδνµέλσλ 

ηνπο απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια ζπγθξίζηµα ηα πξντφληα  

• Catalog Aggregator: ζπγθέληξσζε θαηαιφγσλ απφ πνιινχο πσιεηέο µε 

ζπγθξίζηµεο ζηαηηθέο ηηµέο µε ζθνπφ ηελ δεµηνπξγία επηινγψλ αγνξάο γηα ηνπο 

αγνξαζηέο  

 

3.5  ηαηηζηηθά θαη επηπηώζεηο     

 

ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάµµαηα  παξνπζηάδεηαη ε µείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ε µείσζε ηνπ θφζηνπο πξνµήζεηαο ησλ 

πξντφλησλ µέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ χζηεξα απφ έξεπλα ηεο Aberdeen 

Group ζηηο Η.Π.Α. (3νο ηνπ 2001)   
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ηα πνζά πνπ 

δηαθηλνχληαη µέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ απμάλνληαη µε ζεµαληηθφ ξπζµφ 

αλά έηνο  ζηηο Η.Π.Α. πµπέξαζµα απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη ε ζπλερήο αλνδηθή πνξεία 

ησλ ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ (e-procurement) θαη ν ζεµαληηθφο ξφινο πνπ 

αλαµέλεηαη λα παίμνπλ ηα επφµελα έηε ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδεηαη 

µε ην εµπφξην.   

 

 

ε απηφ ηνλ πίλαθα µπνξνχµε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ δηαθνξά ζην θφζηνο 

αιιά θαη ζην ρξφλν πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ δηεμάγνληαη µε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement). Σν θφζηνο 
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αιιά θαη ν ρξφλνο ζηηο ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ έρνπλ ζημανηικά µκηθξφηεξα κεγέζε 

απ’ φ,ηη ζηηο ππομήθειερ πος διεξάγονηαι µε ηον παπαδοζιακό ηπόπο .    

 

3.6 Γηαδηθαζίεο πξνκεζεηώλ 

 

Ανοικηή διαδικαζία (ανοικηόρ διαγωνιζμόρ): Με ηελ δηαδηθαζία απηή 

εμαζθαιίδνπκε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζπµµεηνρή πξνκεζεπηψλ χζηεξα απφ ηελ 

δεκνζίεπζε πιήξνπο δηαθήξπμεο έηζη ψζηε ν θάζε πξνκεζεπηήο λα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά µε ζηνηρεία φπσο ην θφζηνο, ην ρξφλν θηι  

 

Κλειζηή διαδικαζία (κλειζηόρ διαγωνιζμόρ): Η δηαδηθαζία μεθηλά µε µία 

πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο αξρηθά ε νπνία είλαη µηα πνιχ γεληθή δηαθήξπμε, έηζη νη 

ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο καδί µε ην πξνθίι ηεο θάζε εηαηξείαο. Αθνχ 

επηιεγνχλ νη θαιχηεξεο αηηήζεηο βάζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ιακβάλνπλ πιένλ ηελ 

πιήξε δηαθήξπμε θαη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ πιήξε πξνζθνξά.  

 

Σςνοπηική ∆ιαδικαζία (ππόσειπορ διαγωνιζμόρ): Ο δηαγσληζκφο απηφο πξνβιέπεηαη 

γηα πξνκήζεηεο ρακεινχ χςνπο, πνπ κεηαβάιιεηαη µε Τπνπξγηθή Απφθαζε. Ο 

δηαγσληζκφο απηφο δελ πξνυπνζέηεη δεκνζίεπζε θαη θαινχληαη ζε απηφλ λα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πξνκεζεπηέο.  

 

Διαδικαζία µε διαππαγμάηεςζη (εξαιπεηική ή απεςθείαρ ανάθεζη): Δίλαη ε 

δηαδηθαζία ε νπνία πινπνηείηαη ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο, ζε πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο θαζνξίδνληαη απζηεξά απφ ην λφκν π.ρ εμνπιηζκφο έξεπλαο, πεηξάκαηα θηι. 

Άιιε µία πεξίπησζε απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη φηαλ νη πξνζθνξέο πνπ 
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ππνβιήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ θξηζνχλ αζχκθνξεο. ηελ δηαδηθαζία  

απηή θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πξνκεζεπηέο.  

 

 

3.7 Ηιεθηξνληθό εκπόξην Δπηρείξεζεο πξνο Δπηρείξεζε (B2B)   

 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απηήο ηεο κνξθήο αθνξά ηελ δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη έγθεηηαη θπξίσο ζηελ 

αγνξά πξνκεζεηψλ.  Έλα παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο Δπηρείξεζε πξνο Δπηρείξεζε, 

κπνξεί λα είλαη κηα εηαηξία, πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα δίθηπν παξαγγειίαο γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, ιακβάλνληαο ηηκνιφγηα θαη θάλνληαο πιεξσκέο. Απηή ε θαηεγνξία 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ιεηηνπξγεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερλνινγία ηεο Ηιεθηξνληθήο Αληαιιαγήο Δγγξαθώλ  

 

Μηα ζχγρξνλε θαη ηδηαηηέξσο αλαπηπζζφκελε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ηεο θαηεγνξίαο επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε, αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν 

ειεθηξνληθέο αγνξέο B2B (B2B marketplaces). 

 

3.8 INTRANET-EXTRANET   

 

 Γχν βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή Β2Β ζπζηεκάησλ είλαη ηα intranet 

θαη extranet.  

 

Σα intranet, απνηεινχλ ηδησηηθά sites πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εηαηξίεο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε εζσηεξηθψλ αλαγθψλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ 
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αγνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η δχλακε απηψλ ηνλ ζπζηεκάησλ, έρεη επηηξέςεη ηελ 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο ζην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξίαο ζε πνιχ κηθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα νηθνλνκηθά νθέιε θαη ε επθνιία θαηαζθεπήο ελφο intranet, 

ηα έρνπλ θαηαζηήζεη δεκνθηιή.   

 

Σν extranet, γίλεηαη ζπλερψο πνην δεκνθηιέο. Σα extranet, απνηεινχλ 

ειεγρφκελα intranet ζρεδηαζκέλα ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

επηρεηξεζηαθά θνκκάηηα θαη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο, απφ ηελ κία εηαηξία ζηελ άιιε. 

Μηα ιεηηνπξγία ελφο extranet, κπνξεί λα είλαη απιή, φπσο γηα παξάδεηγκα λα 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ππνζηήξημε πειαηψλ θαη 

ζπληήξεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα είλαη ηφζν πεξίπινθα ψζηε λα επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα ERP.  

 

3.9 PORTAL     

  

Σν Portal ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνξά ηελ είζνδν ζε θάηη. Παξάδεηγκα 

Portal απνηεινχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Η κεηεμέιημε απηψλ, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη δηαθεκίζεηο. Η αλάπηπμε απηή, επεξέαζε ηα Β2Β 

ζπζηήκαηα φζσλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Intranet. Έλα intranet απνηειεί ην 

Portal ηεο εηαηξίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα παξέρεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζε ηειηθή θάζε λα απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εηαηξίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πνπ μεπεξλνχλ ηα εζσηεξηθά 

φξηα ηεο εηαηξίαο θαη ηαπηφρξνλα πεξηέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ηα extranet θαη VPN.   
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 Σα ζεκεξηλά Portal ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία πνπ δελ πξνζθέξεη ηα 

κέγηζηα ζχκθσλα κε ηηο ζπλερψο   απμαλφκελεο απαηηήζεηο  ηεο αγνξάο θαη θαίλεηαη 

πσο ζην θνληηλφ κέιινλ, ηα portal ζα πεξηέρνπλ πιεξνθνξία απφ πξνκεζεπηέο, 

ζπλεξγάηεο, δίθηπν πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο.  

 

3.10 πκπεξαζκαηηθά 

 

Μηα έξεπλα ηεο Deloitte Consulting αλαθέξεη φηη πινπνηψληαο έλα ζχζηεκα 

Ηιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ, νη εηαηξείεο αλακέλνπλ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

πξνκεζεηψλ θαηά 5% - 15%. Η εηαηξεία εξεπλψλ Aberdeen Group, αλαθέξεη φηη ην e-

Procurement κεηψλεη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο θαηά 70%, απφ 107$ ζε 30$, θαηά κέζν 

φξν. Γλψζηεο ηεο βηνκεραλίαο απφ ηελ PriceWaterhouseCoopers θαη Killen & 

Associates, ηζρπξίδνληαη φηη έλα 5% - 10% φθεινο απφ ηα θφζηε πξνκεζεηψλ, 

δπλαηφλ λα απμήζεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ 28% έσο 50%.  
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Πεγή: Jupiter Research(www.jup.com), survey of 76 purchasing agents. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jup.com/
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4.1 Δηζαγσγή  

 

ε κία κεγάιε θαξκαθνβηνκεραλία είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ελφο ζχγρξνλνπ 

Π.  Με  ηε   βνήζεηα   ην  ηκήκα   logistics   ηεο   πξνζπαζεί   λα θξαηήζεη   ηα       

απνζέκαηα   ρακειά  θαη   λα  νκαδνπνηήζεη   ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ,  ψζηε  λα  

εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε θφξησζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο  

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο παξαγγειίαο. Δμαηηίαο ηεο εππάζεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο 

κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπο ζηελ δεκφζηα πγεία γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φινο ν φγθνο 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη θαη λα θηιηξάξεηαη κέζα απφ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Έηζη κπνξεί λα επηηεπρηεί κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

απνθπγή ιαζψλ θαη άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο logistics αιιά θαη ησλ 

άιισλ ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ κία ζχγρξνλε θαξκαθνβηνκεραλία. ην θεθάιαην 

απηφ ζα αλαιπζνχλ φιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζε έλα ζεκεξηλφ 

ζηέιερνο logistics θαη ηνλ βνεζνχλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

4.2 Σερλνινγίεο e-logistics 

 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα logistics θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη νη αθφινπζεο:  

 

α) πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Οη πην γλσζηέο είλαη ηα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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(Enterprise Resource Planning - ERP) θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Execution - SCE). Η ζπλεζέζηεξε κνξθή 

ησλ ζπζηεκάησλ SCE είλαη ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ (Warehouse 

Management System - WMS), ηα νπνία ελ πνιινίο ηαπηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα 

SCE.  

β) Σερλνινγίεο αλαγλώξηζεο θαη θηήζεο δεδνκέλσλ: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (hardware θαη software), πνπ ζπιιέγνπλ ηελ πιεξνθνξία ηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο -ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ι.ρ. κέζα 

ζηελ απνζήθε- θαη ηε κεηαβηβάδνπλ ζην εθάζηνηε πξφγξακκα (ι.ρ. WMS) γηα 

επεμεξγαζία. Σέηνηεο ππνδνκέο είλαη ηα θνξεηά ηεξκαηηθά ρεηξφο, ηα ηεξκαηηθά 

πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ, νη ηερλνινγηθέο ιχζεηο Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο θαη 

Κηήζεο Γεδνκέλσλ (Automatic Identification and Data Capture - AIDC), ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ ν γξακκσηφο θψδηθαο (barcode), νη "έμππλεο" θάξηεο, ηα ζπζηήκαηα 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαη νη εθαξκνγέο αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο, επξχηεξα 

γλσζηέο κε ην αθξσλχκην RFID (Radio Frequency IDentification).  

γ) πζηήκαηα Σειεκαηηθήο: Δίλαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

κεηαθνξέο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά κέξε hardware (πνκπνδέθηεο, θεξαίεο, 

κηθξνυπνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, δνξπθφξνη) θαη software (ζπζηήκαηα 

GIS, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο), κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ θαηαγξαθή ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ απεηθφληζή ηεο ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Υάξε ζ' απηά, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί π.ρ. λα βιέπεη αλά 

πάζα ζηηγκή πνχ βξίζθνληαη ηα νρήκαηα θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ, ελψ νη 

δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη απεξηφξηζηεο.  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=788
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=449
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δ) Τπνδνκέο δηθηύσλ: Ο ιφγνο γηα ηα ελζχξκαηα θαη ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα, 

πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε κηα απνζήθε εμππεξεηψληαο ηε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο, ηνπο ππνινγηζηέο θ.ιπ. Σα δίθηπα 

απηά απνηεινχληαη απφ ππνινγηζηέο, θαισδίσζε ή αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο 

(access points).Η απνζήθε είλαη ε "θαξδηά" ησλ logistics, ή φπσο είπε θάπνηνο 

ζεσξεηηθφο, "αλ ηα logistics ήηαλ ρψξα, ηφηε ζίγνπξα ε πξσηεχνπζά ηεο ζα ήηαλ ε 

απνζήθε", ππνδειψλνληαο ηελ θνκβηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ νη απνζήθεο θαη ε 

απνζήθεπζε γεληθά γηα ηα logistics θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Αο δνχκε, φκσο, 

πσο ξέεη ν ρξφλνο ζε κηα ζχγρξνλε απνζήθε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο 

e-logistics, ηηο νπνίεο παξνπζηάζακε παξαπάλσ.  

 

4.3 Oθέιε από ηε ρξήζε Σερλνινγηώλ e-logistics 

Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα 

logistics θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα:  

 

4.3.1 Καιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πιηθώλ (άςπρσλ) πόξσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Τιηθνί πφξνη ζεσξνχληαη ηα νρήκαηα, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ν εμνπιηζκφο 

θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο ζηα νρήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο (δηαρείξηζε ζηφινπ, fleet management) έρεη σο απνηέιεζκα πην 

νξγαλσκέλεο θηλήζεηο θαη ιηγφηεξα δξνκνιφγηα. ρεηηθά κε ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, 

έλα ζχζηεκα WMS θαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηνπ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ έρνπλ 

σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ αμηνπνίεζε θάζε ζπηζακήο ηεο απνζήθεο, αθεηέξνπ ηε 

γξεγνξφηεξε επηηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζ' απηήλ. Λφγνπ ράξε, ην ζθάλεξ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1241
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1005
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1241
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δηαβάδεη ην γξακκσηφ θψδηθα κηαο θνχηαο θαη ζηέιλεη απηφκαηα ηελ πιεξνθνξία (ηη 

πεξηέρεη ε θνχηα) ζε θεληξηθφ ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα WMS, κέζσ ηνπ 

αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

4.3.2 Καιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ έκςπρσλ πόξσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δδψ εληάζζνληαη φρη κφλν νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη πειάηεο, νη 

πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα ERP ή WMS ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

κε ην πνηνη είλαη νη επηθεξδείο πειάηεο, εμαζθαιίδεη πνιχηηκεο εξγαηνψξεο γηα ην 

πξνζσπηθφ θαη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Ο ελδηαθεξφκελνο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν 

ηνπ ζηνθ, αθνχ απηφ ην έρεη αλαιάβεη ην ίδην ην ζχζηεκα, ε απνγξαθή απνζήθεο 

γίλεηαη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ελψ ην ίδην απαηηείηαη γηα λα κάζνπκε ηα έζνδα, 

ηα έμνδα θαη ηα θέξδε γηα κία εκέξα ή έλα κήλα. πγρξφλσο, γλσξίδεη πνηα είδε 

δηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν θαη αλαιφγσο δηακνξθψλεη ηηο παξαγγειίεο ηνπ. ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζήκεξα, δεηνχκελν ηεο 

δηνίθεζεο δελ είλαη ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο -θαζψο 

θάηη ηέηνην απαηηεί πνιιή ελέξγεηα θαη ρξφλν- αιιά ε απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Οη ηερλνινγίεο πνπ εμεηάζακε παξέρνπλ 

πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ιήςε νξζψλ θαη άκεζσλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε ράξαμε καθξφπλνεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=788
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
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4.4  ERP (SAP) 

 

 

Με ηνλ φξν ERP νξίδνπκε  έλα ινγηζκηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπζχλεη θαη λα νξγαλψλεη φινπο ηνπο πφξνπο, πιεξνθνξίεο 

θαη ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο κε ρξήζε κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ. Τπάξρεη 

κία πιεηάδα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζην 

εκπφξην αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αλαιχζεί ην erp SAP. 

 

H SAP έρεη πάςεη λα πεξηγξάθεη ην ζχζηεκα ηεο ζαλ έλα ζχλνιν απφ 

ελφηεηεο (modules). Αληί απηνχ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ιχζεηο. Έλα ζχζηεκα δειαδή 

πνπ παξέρεη ηηο παξαθάησ νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο:  

 

 Οηθνλνκηθά (Finance)  

 

Με πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο φιεο νη 

ρξνλνβφξεο εξγαζίεο –ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην; 

 

 Αλζξώπηλνη Πόξνη (Human Resources) 

 

Με πνηνλ ηξφπν πξνζειθχνληαη ηθαλά ζηειέρε θαη γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ;  

 

 Information Technology  
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Με πνηνλ ηξφπν κπνξψ λα εθζπγρξνλίζσ ηηο δηεξγαζίεο θαη λα δηεπθνιχλσ ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο εηαηξίαο;  

 

 Αλάπηπμε Πξντόληνο (Product Development)   

 

Με πνηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε ζπλερήο δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ πξσηνπνξηαθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γξεγνξφηεξα κε πςειή πνηφηεηα θαη ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο;  

 

 Operations  

 

Με πνηνλ ηξφπν πξνζθέξνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο απνδνηηθφηεξα κε ην 

θαηάιιειν θφζηνο, ηελ θαηάιιειε πνηφηεηα, πνζφηεηα, εκεξνκελία θαη ηνπνζεζία;  

 

 (Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα) Supply Chain  

 

Με πνηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο δπλακηθέο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζεί ε θεξδνθνξία;  

 

 Παξαγσγή (Manufacturing)  

 

Με πνηνλ ηξφπν κεγηζηνπνηείηαη κε αζθάιεηα ε απφδνζε ησλ παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο;  

 Πσιήζεηο (Sales)  
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Με πνηνλ ηξφπν κπνξψ λα κεγηζηνπνηήζσ ηα έζνδα απφ θάζε επθαηξία πσιήζεσλ θαη 

λα αλαπηχμσ καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνπο πειάηεο κνπ; 

  

 Marketing  

 

Με πνηνλ ηξφπν ζπληνλίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε απνδνηηθέο 

εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ, θεξδνθφξεο πξνσζήζεηο θαη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο;  

 

 Δμππεξέηεζε Πειαηώλ (Customer Service)  

 

Με πνηνλ ηξφπν απνθηείηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ; 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ιίζηα κε ηελ θιαζηθή κνξθή ησλ ελνηήησλ (modules) 

πνπ δηαζέηεη ην SAP, κε ηελ νπνία είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλε ε αγνξά:  

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Financial Accounting)    

 

Γεληθή / Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (General / Special Ledger)    Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Παξαζηαηηθά θαη Γηαρείξηζε Αμηφγξαθσλ (Accounts Receivable / Payable)   

Γηαρείξηζε Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ (Bank Accounting)   Γηαρείξηζε Παγίσλ (Asset 

Management)   Πξνγξακκαηηζκφο Σακεηαθήο Ρνήο (Cash-flow Management)   

Πξνυπνινγηζκφο (Budgeting)   Γηαρείξηζε πκβάζεσλ (Contracts Management)   

Φνξνιφγεζε (Taxing)   Κιείζηκν Πεξηφδνπ (Book closing)  
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 Κνζηνιόγεζε (Costing)  

 

  ηνηρεία Κφζηνπο (Cost Elements)   Κέληξα Κφζηνπο (Cost Centers)   Activity 

Based Costing (ABC)   Δζσηεξηθέο Παξαγγειίεο (Internal Orders)   Κνζηνιφγεο 

ε Αλά Πξντφλ (Product Costing)   Αλάιπζε Κεξδνθνξίαο (Profitability Analysis)  

 

 Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management)  

 

  Make -to- order   Κιείζηκν Δξγνζηαζίνπ (Plant shutdown)  

 

 Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ (Human Resources  

Management)    

 

Ιζηνξηθφ Απαζρφιεζεο (Employment History)   Οξγαλσηηθή Γηαρείξηζε 

(Organizational Management)   Πξνζιήςεηο (Recruitment)   Δμέιημε Πξνζσπηθνχ 

(Personnel Development) Γηαρείξηζε Υξφλνπ Πξνζσπηθνχ (Time Management)   

Γηαρείξηζε Μηζζνδνζίαο (Payroll)   Δθπαίδεπζε (Training)   Απνδεκίσζε 

(Compensation)   Πξνγξακκαηηζκφο Γηαδνρήο (Succession Planning)  

 

 Γηαρείξηζε Απνζεθώλ (Warehouse Management)  

 

  Γηαρσξηζκφο Απνζήθεο (Warehouse segregation)   Πξνγξακκαηηζκφο Απφζεζεο 

(Placement Planning)   Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ (Inventory Control)  

 Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο (Quality Management)  
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  Πξνγξακκαηηζκφο (Planning)   Δθηέιεζε (Execution)   Δπηζεψξεζε (Inspections)   

Απνδεηθηηθά Πνηφηεηαο (Quality Certificates)  

 

 Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγσγήο (Production Planning)  

 

  Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγηθήο Ιθαλφηεηαο (Capacity Planning)  

  Master Production Scheduling (MPS)   Material Requirements Planning (MRP)  

 

 Γηαρείξηζε Τιηθώλ (Materials Management)  

 

  Παξαγγειηνιεςία (Purchasing)   Δπηζηξνθέο (Returns)  

 

 Πσιήζεηο θαη Γηαλνκή (Sales and Distribution)  

 

  Αίηεζε Πξνζθνξάο (RFQ- Request for Quotation)   Πψιεζε (Sales)   Σηκνιφγεζε 

(Pricing)   Picking   Packing. Απνζηνιή (Shipping)  

 

 Λνηπέο Δλόηεηεο   Ρνή Δξγαζίαο (Work flow)   Βηνκεραληθέο Λχζεηο 

(Industrial Solutions)   θ.α.  

 

 

 

4.5 Οθέιε - Πιενλεθηήκαηα από ην SAP 

 

 Σν SAP κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο ζηελ αλάπηπμε 

κηαο επηρείξεζεο. Σα νθέιε απηά είλαη ηα θάησζη :  
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•  Οξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη ηαμηλνκεκέλε πιεξνθφξεζε γηα θάζε 

επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα ιάζνο 

θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη  βειηηψλεηαη  ε πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

•  Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

  

•  Μείσζε ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ κέζα 

απφ ηελ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο θαη ηνπ θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο παξαγσγήο.  

 

 

•  Η κείσζε ησλ απνζεκάησλ νδεγεί ζηελ ηαπηφρξνλε κείσζε θαη ησλ απαμησκέλσλ 

απνζεκάησλ. 

 

•  Βειηησκέλν Customer Service θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ERP 

νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ηα παξαγγειζέληα πξντφληα έγθαηξα θαη κε 

κεησκέλα ιάζε ή παξαιείςεηο.  

 

•  Μαθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  
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•  Καιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θάζεσλ παξαγσγήο, ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θάζε 

πξντφληνο, ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο θ.α.  

 

•  Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 •  Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ είλαη άκεζν απνηέιεζκα ησλ έγθπξσλ θαη 

έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ην ERP.  

 

•  Μεησκέλν θφζηνο αγνξψλ κέζσ θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

•  Αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε βαζηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, ηνπο 

ρξφλνπ παξάδνζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θ.α., θαζψο θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο παξαθνινπζψληαο δείθηεο φπσο ν 

ηδίξνο, ν ρξφλνο εμφθιεζεο, ν αξηζκφο παξαγγειηψλ θ.α.  

 

•  Αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε βαζηθψλ δεηθηψλ φπσο ν ηδίξνο θαη ε θεξδνθνξία θάζε πξντφληνο ε 

ππεξεζίαο, νη επηζηξνθέο θ.α.  

 

•  Βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο παξαθνινπζψληαο 

δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ηα θφζηε δηαλνκήο, ηε πνηφηεηα 

δηαλνκήο, ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ θ.α.  
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•  Αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε δεηθηψλ.  

 

•  Βειηίσζε ηεο ελ γέλεη εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.  

•  Καιχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ παγθνζκηνπνίεζε.  

 

•  Καιχηεξα εξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

•  ηήξημε ησλ πνιηηηθψλ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

•  Γπλαηφηεηα ράξαμεο θαη πινπνίεζεο λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

 

•  Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.   

 

 

4.6 Μεηνλεθηήκαηα από ηελ εγθαηάζηαζε  ηνπ SAP 

 

Δθηφο απφ ηα πάκπνιια πιενλεθηήκαηα πνπ έρεi ην SAP,  κία ζχγρξνλε 

θαξκαθνβηνκεραλία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί θαη θάπνηεο άιιεο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ ζε κεηνλέθηεκα  Ωο ηέηνηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη αθφινπζεο. 

 

• Σν πςειφ θφζηνο απφθηεζεο θαη πινπνίεζεο.  
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• Σν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

• Δμάξηεζε απφ ηνλ εηαηξεία  SAP 

 

  • Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

 

 • Αληηδξάζεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ηεο 

θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο 

 

• Τςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβαζκίζεσλ.   

 

 

4.7 Κύθινο πξνκεζεηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ SAP.  

 

 

ηε πξνζπάζεηα καο λα αλαιχζνπκε απφ ηελ αξρή ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο 

δίλεη ην SAP αιιά θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηε εμέιημε ησλ εξγαζηψλ 

ελφο ζηειέρνπο  logistics  ζα μεθηλήζνπκε απαξηζκψληαο φια ηα ζηάδηα έλα πξνο έλα. 

Δπίζεο φια ηα Π ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Όξνη φπσο 

"θπβεξλνρψξνο"(cyberspace), "Γηαδίθηπν"(internet), "Γίθηπν"(the Net), "ε Λεσθφ 

ξνο ησλ Πιεξνθνξηψλ"(Information superhighway) θαη ν "Παγθφζκηνο Ιζηφο"(World 

Wide Web) ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ππάξρνλ 

θνινζζηαίν δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ αιιεινζπλδένληαη κέζσ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο. Έλαο νξηζκφο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη φηη είλαη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ 

δηαζπλδεδεκέλν κέζσ ελφο παγθνζκίσο κνλαδηθνχ ρψξνπ δηεχζπλζεο, πνπ βαζίδεηαη 
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ζην πξσηφθνιιν ηνπ ίληεξλεη (Internet Protocol-IP), ηθαλφ λα ππνζηεξίδεη 

επηθνηλσλίεο κε ηε ρξήζε ηνπ Transmission Transfer Protocol/Internet 

Protocol(TCP/IP) θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζε δηαδνρηθά επίπεδα ηνπ, επηθνηλσλίεο θαη 

ζρεηηθή ππνδνκή.  

 

4.7.1 Γεκηνπξγία πιηθώλ 

 

 

Κάζε θάξκαθν απνηειείηαη απφ επηπιένλ πιηθά . Σέηνηα κπνξεί λα είλαη απφ 

ηε δξαζηηθή ηνπ θαξκάθνπ έσο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ην απαξηίδνπλ δειαδή 

νη νδεγίεο ηα θηαιίδηα ηα πψκαηα θαη άιια. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην πνην 

θάησ ζρεδηάγξακκα. 

 

 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη πξψηα λα ζεηαξηζηεί ην πξνηφλ ζην SAP θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δεκηνζξγεζνχλ νη αλάγθεο πξνκήζεηαο ηφζν ηνπ ηειηθνχ πξνηφληνο φζν 

θαη ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ. 

 

 

Φάρμακο Α 

1 τεμάχιο 

1 τεμάχιο 

Δραςτική  

12MG 

Φιάλη 

1 τεμάχια 

Κουτί 

1 τεμάχιο 

Καπάκι 

1 τεμάχιο 

Οδηγία 

1 τεμάχιο 
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4.7.2      Πξόβιεςε δήηεζεο γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο    

 

Αθνχ θαζνξηζηνχλ ζην SAP ηα πξντφληα θαη νη πξψηεο χιεο θαζψο θαη νη 

θαηάιιεινη πξνκεζεπηέο ηφηε ν ππεχζπλνο απνζεκάησλ θαιείηαη λα ζέζεη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε εηαηξεία  ζε ηειηθά πξντφληα κε ηε βνήζεηα ησλ 

product managers θάζε θαξκάθνπ γηα θάζε κήλα ζε έλα βάζνο ελφο ή δχν εηψλ. Η 

επηηπρία πνπ µπνξεί λα έρεη µηα θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθψλ ζπζθεπαζµάησλ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε µε ηα 

έζνδα ηεο θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο απηψλ ησλ αγαζψλ.  Η 

πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ίζσο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν απηήο θαη ν νπνίνο 

επεξεάδεη ζεµαληηθά φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο.  Ο ηξφπνο µε ηνλ νπνίν 

δηελεξγείηαη ε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, απνηειεί νπζηαζηηθά ην ζεµείν εθθίλεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο επηρείξεζεο. ην παξαθάησ ζρήµα 

παξαηεξείηαη πσο ε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ εθαξκφδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη  

απφ µηα επηρείξεζε µε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζµφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εζφδσλ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ.   

. 
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  Γηα λα µπνξεί θάπνηνο λα πξνβιέςεη ζσζηά ηηο πσιήζεηο ελφο αγαζνχ απφ 

µηα επηρείξεζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζεη έλα ζσζηφ πξνυπνινγηζµφ, ζα 

πξέπεη λα θαηαηάμεη ηηο πσιήζεηο ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο :   

 

Α) Τπνθεηµεληθέο – πνηνηηθέο πσιήζεηο θαξκαθεπηηθψλ   ζθεπαζµάησλ   

  

Β) Αληηθεηµεληθέο – πνζνηηθέο πσιήζεηο θαξµαθεπηηθψλ ζθεπαζµάησλ    

Οη ππνθεηκεληθέο  θαη πνηνηηθέο πσιήζεηο ελφο θαξµάθνπ βαζίδνληαη ζε 

εθηηµήζεηο θαη πξνζέζεηο νη νπνίεο είλαη θαζαξά αηνµηθέο θαη βάζε ηεο θξίζεο αιιά 

θαη ηεο εµπεηξίαο ηνπ θάζε αηφµνπ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο.   Οη ππνθεηµεληθέο θαη 

πνζνηηθέο πσιήζεηο ζηεξίδνληαη ζε δηεπζπληηθέο εθηηµήζεηο, ηηο εθηηµήζεηο ησλ 

πσιεηψλ αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ πειαηψλ.   Η δεχηεξε θαηεγνξία πσιήζεσλ 



 73 

είλαη εθείλε ησλ αληηθεηµεληθψλ θαη πνζνηηθψλ. Οη πσιήζεηο απηέο θαη ζε αληίζεζε 

µε ηηο ππνθεηµεληθέο θαη πνηνηηθέο πσιήζεηο, βαζίδνληαη ζε πην ζηαζεξέο αμίεο φπσο 

δνθηµαζηηθέο αγνξέο, αλάιπζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

Forecasting   3 period weighted moving average     

 

 

 

        

         

Input Data    Forecast Error Analysis    

Period 

Actual 

value Weights  Forecast Error 

Absolute 

error 

Squared 

error 

Absolute 

% error 

Month 1 10 1         

Month 2 12 2         

Month 3 16 3         

Month 4 13    13,667 -0,667 0,667 0,444 5,13% 

Month 5 17    13,833 3,167 3,167 10,028 18,63% 

Month 6 19    15,500 3,500 3,500 12,250 18,42% 

Month 7 15    17,333 -2,333 2,333 5,444 15,56% 

Month 8 20    16,667 3,333 3,333 11,111 16,67% 

Month 9 22    18,167 3,833 3,833 14,694 17,42% 

Month 10 19    20,167 -1,167 1,167 1,361 6,14% 

Month 11 21    20,167 0,833 0,833 0,694 3,97% 

Month 12 19    20,500 -1,500 1,500 2,250 7,89% 

    Average  2,259 6,475 12,20% 

Next period 19,667       MAD MSE MAPE 
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4.7.3  MRP θαη πξνκήζεηα πιηθώλ 

 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζην ζχζηεκα νη πξνβιέςεηο αλά κήλα 

ε νζφλε καο ζα κνηάδεη θάπσο έηζη.  
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Σξέρνληαο ην θαηάιιειν transaction, δεκηνπξγνχληαη νη αηηήζεηο 

πξνκήζεηαο (PR). Έλα νη πξνκεζεπηέο έρνπλ θαη απηνί  sap ηφηε ζηέιλνπκε ζε θάζε 

πξνκεζεπηή ηελ παξαγγειία αλαθέξνληαο ηα πιηθά, ηηο πνζφηεηέο ηνπο θαη κηα 

εθηηκψκελε ηηκή. 

 

 

 

 

 

Παξαιακβάλνπκε ηηο πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο φπνπ έρνπλ 

ζεκεηψζεη θαη ηηκέο αλά πιηθφ. 
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Έρνληαο ηηο πξνζθνξέο, θάλνπκε ζχγθξηζε ηηκψλ. 
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Σν ζχζηεκα δηαιέγεη ηνλ θζελφηεξν πξνκεζεπηή γηα θάζε πιηθφ (πξάζηλν 

θνπηάθη κε ηνλ αξηζκφ 1) 

 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνκεζεπηέο καο δελ έρνπλ sap θαη έρνπκε ήδε 

επηιέμεη ηνλ πξνκεζεπηή καο ηφηε εμάγνπκε ηελ παξαγγειία καο ζε hard copy θαη ηελ 

απνζηέιινπκε ζηνλ πξνκεζεπηή καο κέζσ fax. Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ζε κεγάιεο 

πνιπεζληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο λα πξνκεζεπφκαζηε ηα ηειηθά πξντφληα απφ 

θάπνην εξγνζηάζην ηεο ίδηαο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ. Σφηε αθνχ κεηαηξαπεί ε 

purchase requisition ζε purchase order ζα πεξηκέλνπκε απφ ην εξγνζηάζην ηνπ 

εμσηεξηθνχ λα καο επηβεβαηψζεη ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ηφζν ζε επίπεδν 

πνζφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν ρξφλνπ παξάδνζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κέζσ idoc 

ε παξαγγειία κπνξεί λα απνζεθεπηεί πξνζσξηλά ζε εηδηθά e-ordering sites έηζη ψζηε 

λα κπνξέζεη ην εξγνζηάζην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαπάλσ 

παξαγγειία.  ην παξαθάησ print screen θαίλεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 
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Καηφπηλ ηεο εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζην e-ordering ν αξκφδηνο ππάιιεινο 

κπνξεί λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. 
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Όηαλ επηβεβαησζεί ε παξαγγειία ηφηε ζηέιλεηαη απφ ην εξγνζηάζην έλα 

κήλπκα επηβεβαίσζεο (shipping notification) . Πιένλ ηφζν ην ηκήκα πξνκεζεηψλ φζν 

θαη ην ηκήκα logistics γλσξίδεη πφζε πνζφηεηα θαη πφηε ζα έξζεη ε παξαγγειία πνπ 

έγηλε. 
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Οη πσιήζεηο ηνπνζεηνχλ ηηο παξαγγειίεο (orders) ηνπο εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη νη πνζφηεηεο αθαηξνχληαη απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ κήλα πνπ 

ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ έρεη πνπιήζεη παξαπάλσ 

πνζφηεηα απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ κήλα ηφηε ε παξαγγειία αθαηξείηε απφ ην stock πνπ 

ππάξρεη ήδε ζηελ απνζήθε. 

 

4.7.4 Μεηαθνξά θαη παξαιαβή από ηελ απνζήθε ησλ θαξκάθσλ 

 

Πάξα πνιιέο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο φπσο ε KUEHNE + NAGEL δηαζέηνπλ 

εμειηγκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ πειάηε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε απνζήθε κπνξεί λα γλσξίδεη αλ πάζα ζηηγκή πνπ αθξηβψο 

βξίζθεηαη ην θνξηίν θαη πφηε ζα πξέπεη αθξηβψο λα ην πεξηκέλεη. Έηζη 7 κέξεο πξηλ 

ην ηκήκα logistics ιακβάλεη έλα κήλπκα φπσο ην αθφινπζν  

 

 

 

 

Your Shipment is ready to depart. 

 

Please be advised that the event described as  

"Υ Airfreight shipment to Greece"  

for customer: IESWO02 – Υ  (Ireland) Ltd.  

has occurred. Please find details below.  
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KN Origin Ref 4354-2078-810011-00  

Departure: 08/10/08 

 

Αλά πάζα ζηηγκή ν αξκφδηνο ππάιιεινο κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα 

θαη λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη. 

 

 

 

Αθνχ ν ρξήζηεο εηζέιζεη ηφηε κπνξεί λα ςάμεη λα βξεη ηελ παξαγγειία πνπ 

επηζπκεί ηνπνζεηψληαο ζην ζχζηεκα ηα θαηάιιεια θξηηήξηα θαη λα θάλεη download 

ζην Η/π ηνπ ηα έγξαθα ηεο εηζαγσγήο (AWB-INVOICE-PACKING LIST-

CERTIFICATE OF ANALYSIS θηιπ)  

http://www.kuehne-nagel.com/cgi-bin/ws_ttglo.sh/tt700-150upd.p?SAL=HtsxFQ26%2BNJX%5CT57%2BF%2Bhw%2BSPLX7568%3E8%3B%3E%2BboTjcjzP
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ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη θαζαξά ην πεδίν εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

κπνξεί ν πειάηεο λα θαηεβάζεη ηα έγξαθα ηεο εηζαγσγήο. 

 

 

 

4.7.5 Παξαιαβή εηζαγσγήο  

 

Όηαλ ιεθζεί ε παξαιαβή ηφηε αξρηθά ηα θάξκαθα ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ 

πξνζσξηλφ ρψξν φπνπ πεξηκέλνπλ λα ιάβνπλ ην ζηηθάξηζκα. Αθνχ ιεθζεί ην 

θαηάιιειν ζηηθεξάθη ηφηε εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα λα 

θαηαιήμεη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηαλνκή θαη ζηε ζέζε πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ην ζχζηεκα.  

Τπάξρνπλ βέβαηα πάξα πνιιέο ζέζεηο απνζήθεπζεο πνπ καο δίλνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θάξκαθν. Έηζη έλα θάξκαθν 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ζηηθαξίζκαηνο ή ζην ρψξν ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
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ή ζην ρψξν ησλ θαηεζηξακκέλσλ ή ζην ρψξν ησλ επηζηξνθψλ. Όιεο νη παξηίδεο 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη φιεο νη παξαγγειίεο πνπ 

δίλνπλ νη πειάηεο απφ ηελ παιαηφηεξε πξνο ηελ λεφηεξε παξηίδα. ηελ παξαθάησ 

εηθφλα θαίλεηαη γηα έλα θάξκαθν φια ηα lot, ηα expiry dates ηνπο θαζψο θαη ε storage 

location ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

 

 

Μία νζφλε ηνπ sap πνπ κπνξεί λα καο δείρλεη φιεο ηηο storage locations είλαη 

ε παξαθάησ. Έηζη φρη κφλν νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο logistics αιιά θαη θαη φζνη 

άιινη ππάιιεινη ελδηαθέξνληαη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη εληφο 

ηεο απνζήθεο θάζε θσδηθφο. 
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Κάζε πξντφλ πνπ βξίζθεηαη ζην ξάθη ηεο απνζήθεο δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ 

θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο αλαπαξίζηαηαη κε κηα ζεηξά απφ καχξεο γξακκέο. Πξφθεηηαη 

γηα ην ιεγφκελν γξακκσηφ θψδηθα ή barcode Έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα "ζπκάηαη" 

φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ απνζήθε -φζν ηεξάζηηα θη αλ είλαη- θαη λα 

γλσξίδεη ηελ αθξηβή πνζφηεηα γηα ην θαζέλα απφ απηά, αξθεί λα ηνλ ελεκεξψλνπκε 

θάζε θνξά πνπ έλα πξντφλ εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη. Η ελεκέξσζε απηή γίλεηαη κέζσ 

ελφο ζαξσηή γξακκσηνχ θψδηθα, ν νπνίνο δηαβάδεη "πίζσ απφ 

ηηο γξακκέο" θαη κεηαθέξεη ζηνλ ππνινγηζηή ηελ πιεξνθνξία 

πνπ ππάξρεη ζην barcode. Η πιεξνθνξία θζάλεη ζηνλ 

ππνινγηζηή ελζχξκαηα ή αζχξκαηα κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

δηθηχσλ θαη θαηαρσξείηαη ζε θάπνην πξφγξακκα ινγηζκηθνχ (ERP, WMS, SCE) πνπ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=788
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
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έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ ηεο απνζήθεο. Σν 

πξφγξακκα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα θαη είλαη ηθαλφ λα δψζεη απαληήζεηο ζε πιήζνο 

εξσηεκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη ην barcode ηεο ζπζθεπαζίαο (ή εηηθέηα 

RFID) δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ πνζφηεηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη, θαηά 

ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη λα "δηαβάζνπκε" θάζε πξντφλ ρσξηζηά. Η αλάγλσζε κπνξεί 

λα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηελ θνχηα ή θάπνηα άιιε κεγαιχηεξε ζπζθεπαζία. Κάηη 

αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ηε ζηηγκή πνπ αγνξάδεηαη έλα πξντφλ, πεξλάεη δειαδή απφ 

ην ζαξσηή barcode ηνπ ηακείνπ: απηφκαηα θαηαγξάθεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ε πψιεζε δειαδή ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν 

αθαηξείηαη απφ ην ζηνθ ηεο απνζήθεο, ελψ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, 

είλαη δπλαηφλ κφιηο ην ζηνθ θζάζεη ζε θξίζηκν ζεκείν, ν ππνινγηζηήο λα ελεκεξψλεη 

ηνλ επηρεηξεκαηία (είηε κέζσ ηεο νζφλεο ηνπ είηε κέζσ κηαο εθηχπσζεο) φηη πξέπεη 

λα παξαγγείιεη άκεζα ηα πξντφληα πνπ πξφθεηηαη ζχληνκα λα εμαληιεζνχλ.  

Παξάιιεια, αλάγλσζε κε ην barcode scanner θάλνπκε θαη ζηα πξντφληα πνπ 

θέξλεη ν πξνκεζεπηήο, έηζη ψζηε λα πξνζηίζεληαη αληίζηνηρα ζην ζηνθ.  Παξαθάησ 

κπνξνχκε λα δνχκε δηάθνξεο κνξθέο γξακκσηνχ θψδηθα. 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=788
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Η ηερλνινγία ηνπ barcode ηείλεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

κία θαηλνχξγηα ηερλνινγία. Απηή είλαη ε ηερλνινγία ηνπ RFID. χκθσλα κε ηε 

ιέθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Καηεξίλα Πξακαηάξε, ε ρξήζε ηερλνινγίαο RFID, φπνπ 
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κία εηηθέηα ξαδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο (RFID) αλαγλσξίδεη κνλαδηθά θάζε θηβψηην 

δηαλνκήο πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη ην ζπζρεηίδεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξηίδα ςαξηψλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, απνηειεί ζέκα αηρκήο. Δθηφο απφ ηηο εηαηξείεο 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ηελ εθαξκνγή RFID εμεηάδνπλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ςπθηηθήο απνζήθεπζεο, logistics θαη Third Party Logistics. 

 

Η δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ πξντφλησλ θαξκάθνπ ζε φιν ην κήθνο 

ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο, θαζψο θαη ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή εμαζθαιίδεηαη κε έλαλ Κεληξηθφ Κφκβν επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο. 

Απηφο ν θφκβνο παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ 

ηθαξκάθνπ (πνηφηεηα ηξνθψλ, ειηθία, εκεξνκελία αιηείαο, πνξεία δηαλνκήο, 

εκεξνκελία ιήμεο, θιπ.), κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα αληρλεπζηκφηεηαο ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία απφ ην ηειηθφ ζεκείν πψιεζεο έσο ηνλ παξαγσγφ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, ζηελ ηαρχηεξε δηαλνκή θαη δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ κε απψηεξν ζηφρν ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δηαηξίεο φπσο νη Mantis, Intersys θαη Optisoft, πνπ 

εκπνξεχνληαη θαη αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθά πξνγξακκάηα δηαρείξηζεο (ERP θαη 

WMS), πξνζθέξνπλ πξφζζεηε παξακεηξνπνίεζε εηδηθψο γηα ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο.  

 

Η δηάδνζε ηνπ RFID δελ είλαη αθφκε κεγάιε, παξ’ φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ 

έρνπλ θαηαζηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία πην ιεηηνπξγηθή θαη ιηγφηεξν 

θνζηνβφξα. Οη εθαξκνγέο ηνπ RFID ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ εζηηάδνληαη ζήκεξα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζηε κείσζε ησλ ιαλζαζκέλσλ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1314
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ηνπνζεηήζεσλ ή/θαη θινπήο αληηθεηκέλσλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ θαη ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο απζεληηθφηεηαο, απνηειψληαο έηζη έλα είδνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο 

απνκηκήζεηο. ηελ παξνχζα θάζε, νη εηηθέηεο RFID εηζάγνληαη ζηηο παιέηεο ησλ 

ρψξσλ απνζήθεπζεο αληί λα ζπλνδεχνπλ θάζε πξντφλ μερσξηζηά. ε επίπεδν 

ηεκαρίσλ, νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη νη επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο ησλ 

πξντφλησλ πνιπηειείαο θαη ησλ εθαξκνγψλ αζθαιείαο είλαη πξσηνπνξηαθέο. 

  

Η εθαξκνγή ηνπ RFID ζα θαζνδεγεζεί απφ ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνδεκαηνπνηίαο λα 

αλαγθαζηνχλ λα πηνζεηήζνπλ κηα «ζηξαηεγηθή RFID», πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ ιηαλεκπφξσλ. 

  

Η ζπλερήο αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ πξνηχπσλ γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ ελαξκνληζκφ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε μερσξηζηήο 

εηηθέηαο RFID ζε θάζε ηεκάρην. 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=762
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1591
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Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ε παξνπζία ησλ e-logistics 

εληνπίδεηαη ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη θηήζεο δεδνκέλσλ, ζε εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ θαη ζε ππνδνκέο ελζχξκαησλ ή αζχξκαησλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα. Γελ είλαη φκσο κφλν απηά.Σα ζπζηήκαηα 

ηειεκαηηθήο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδένληαη (αζχξκαηα) κε 

ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (WMS) θαη κέζσ εθείλσλ λα 

κεηαθέξνληαη θξίζηκα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαγγειίεο, ηνπο πειάηεο, ηα 

απνζέκαηα, ηηο παξαδφζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ είδνπο.  

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ ηα ζπζηήκαηα ηεο απνζήθεο λα βξίζθνληαη 

ζπλδεδεκέλα κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ (ι.ρ. ησλ πξνκεζεπηψλ) θαη θάζε 

θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα έιιεηςε ζηελ απνζήθε, ν πξνκεζεπηήο λα ελεκεξψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη λα αλαπιεξψλεη ην ζηνθ. ην άκεζν κέιινλ, νη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ππφζρνληαη φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζα ειαρηζηνπνηεζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο πξντφληα θαη κεραλέο ζα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ 

ηνπο θαη κέζσ ηνπ Internet. Σν παξάδεηγκα ηεο απνζήθεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην 

πψο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα επηηειέζνπλ πιεζψξα 

εξγαζηψλ, απφ ηελ θαηαγξαθή, ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ ζηνθ κέρξη ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηηο πσιήζεηο, ηνλ 

αλεθνδηαζκφ, ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θ.ά. 

ην παξάδεηγκα επίζεο ζεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία εθηειείηαη κε αζχξκαηα 

ηεξκαηηθά. Οη παιέηεο παξαιαβήο μεθνξηψλνληαη απφ ην θνξηεγφ θαη 

ηαθηνπνηνχληαη ζηελ είζνδν ηεο απνζήθεο. Δπηθνιιάκε εηηθέηα ε νπνία πεξηέρεη 

barcode θαη άιια ζηνηρεία φπσο παξηίδα, είδνο, εκεξνκελία ιήμεο, εηζαγσγήο θ.ι.π. 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1241
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αιιά φρη ηελ ζέζε. Ο απνζεθάξηνο ζθαλάξεη ην barcode ηεο παιέηαο θαη ηνλ έιεγρν 

παίξλεη ην θχθισκα δπλακηθψλ αιγνξίζκσλ, ην νπνίν πξέπεη λα βξεη ηελ θαιχηεξε 

ζέζε απφζεζεο φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παιέηαο 

(ηαρπθηλεζία είδνπο, βάξνο θαη φγθνο παιέηαο, πνηφηεηα, εκεξνκελία ιήμεο, εηδηθέο 

δεζκεχζεηο νκάδαο θ.ι.π.) αιιά θαη κε ησλ ζέζεσλ (ξαθαξία ή drive in, δηάδξνκνο, 

ρσξεηηθφηεηα, επθνιία πξφζβαζεο θ.ι.π.) θαζψο θαη κε δπλακηθνχο παξάγνληεο 

(δηάδξνκνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην αλπςσηηθφ, αξηζκφο πξνηάζεσλ απφζεζεο, 

βέιηηζηε δηαδξνκή θ.ι.π.) Σν θχθισκα πξέπεη λα ππνινγίζεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

ζπληζηψζεο θαη ζε ρξφλν ιηγφηεξν απφ δχν δεπηεξφιεπηα πξέπεη λα εκθαλίζεη ηελ 

πξφηαζή ηνπ πάλσ ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ απνζεθάξηνπ. Αλ ν ρεηξηζηήο 

δεηήζεη ελαιιαθηηθή ζέζε πξέπεη ην ζχζηεκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφηαζεο φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα θαηά ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο απφζεζεο κε ζθαλάξηζκα ηεο ζέζεο, λα κπνξεί λα γίλεη παξαβίαζε.  

 

4.7.6 Βειηηζηνπνίεζε ζπζθεπαζίαο θαη ρσξεηηθόηεηαο 

 

Έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζεκεξηλά ζηειέρε ησλ 

ηκεκάησλ logistics είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ αιιά θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ παξαγγειηψλ ηφζν ζε επίπεδν παιέηαο φζν θαη ζε επίπεδν 

θνξηεγνχ. Τπάξρνπλ πάξα πνιχ πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά πξνο 

απηφλ ηνλ ζθνπφ. Σέηνην πξφγξακκα είλαη θαη ην TOPS. ε απηφ κπνξνχκε λα 

δψζνπκε ηηο δηαζηάζεηο πνπ επηζπκνχκε 
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Σν ζχζηεκα ζα καο δψζεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν πνπ ε παξαγγειία ζα 

θαηαλεκεζεί ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. 
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Δπίζεο καο δίλεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν πνπ ηα θηβψηηα απηά θαηαλέκνληαη ζηε 

παιέηα 

 

 

 

Σέινο ε πνην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη ε 

θαηαλνκή ησλ παιεηψλ εληφο ηνπ θνξηεγνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κία 

θαξκαθνβηνκεραλία κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ην ζηφιν ηεο θαη λα 

αλαθαιχςεη αθξηβψο πφζα θαη ηπ ηχπνπ νρήκαηα ρξεηάδεηαη ειαηηψλνληαο θαηά πνιχ 

ην θφζηνο logistics. 
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4.7.7 Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ   

 

 

 

Η εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε, ζπληήξεζε θαη θαηαγξαθή 

θάζε γεγνλφηνο πνπ έρεη ζρέζε κε έλα ζηφιν νρεκάησλ, αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπληήξεζεο νπνηνπδήπνηε 

κεραλήκαηνο. Έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπληήξεζεο είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα 

νπνηαδήπνηε εηαηξία ή νξγαληζκφ ζέιεη λα απμήζεη ην ρξφλν δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο, λα ειέγμεη ηα θφζηε θαη λα αλαβαζκίζεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζή ηνπο. 

 Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη ηα παξαθάησ:  

►   Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο νρήκαηνο ( φπσο αξηζκφο 

 αδείαο,   αξηζκφο πιαηζίνπ, κεραλήο, θσδηθφο θιεηδηψλ, αζθαιηζηήο θαη 

αξηζκφο ζπκβνιαίνπ θιπ) 

►    Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο απεξηφξηζησλ ζεκεηψζεσλ γηα θάζε 

παξαθνινπζνχκελν φρεκα. 

►    Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο, κπνξνχκε γηα ην 

θαζέλα λα δειψζνπκε ηα κέξε ηα νπνία ζέινπκε λα παξαθνινπζνχκε (πρ. 

κεραλή, θακπίλα, ειεθηξηθφ ζχζηεκα, θξέλα, πδξαπιηθή πφξηα, ςπθηηθφ 

κεράλεκα θιπ). Έηζη ην ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δίλεη απνηειέζκαηα 

θφζηνπο γηα θάζε κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 

►    Γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ κέξε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπκε 

αλεμάξηεηα ζεκεία πνπ ζέινπκε λα ειέγρνπκε ηαθηηθά (πρ. λεξφ  θαη ζεκεία 

ζηα νπνία ζέινπκε λα θάλνπκε service. 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr412$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr412$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
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►    Η παξαθνινχζεζε θάζε ζεκείνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε βάζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα (εκέξεο), κέ βάζε ηνλ ρηιηνκεηξνδείθηε ή κε βάζε ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

►    ε θάζε έιεγρν ή service θαηαγξαθή θαη ηνπ νδεγνχ ε/θαη ηνπ ζπλεξγείνπ 

φπνπ έγηλε, ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ησλ σξψλ πνπ ρξεηάζηεθαλ (ρακέλεο 

εξγαηνψξεο). 

►    Καηαγξαθή ηχπνπ, θφζηνπο θαη εκ/λίαο αιιαγήο ειιαζηηθψλ. 

►    Καηαρψξεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη παξνπζίαζε θάζε θνξά ηνπ 

κέζσπ Όξνπ θαηαλάισζεο αλά 100 km. 

►    Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ πέξα απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο. 

►    Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζπλεξγείσλ, βελδηλάδηθσλ, ειεθηξνινγείσλ θαη 

γεληθά θάζε είδνπο εηαηξίαο ή επαγγεικαηία κε ηνλ νπνίν ζπλεξγαδφκαζηε. 

►    Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νδεγψλ. 

►    Καηαρψξεζε θάζε είδνπο γεγνλφηνο πνπ αθνξά ηα νρήκαηα, πρ. αηπρήκαηα, 

παξαβάζεηο ΚΟΚ θιπ κε θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ πνζνζηνχ επζχλεο 

ηνπ νδεγνχ. Ηκεξνιφγην γεγνλφησλ αλά απηνθίλεην ή αλά νδεγφ. 

►    Καηαρψξεζε θσηνγξαθηψλ νρεκάησλ θαη νδεγψλ. 

Η εθαξκνγή είλαη απιή ζην ρεηξηζκφ ηεο ψζηε κε κηα ζχληνκε εθπαίδεπζε ν 

νπνηνζδήπνηε ππεχζπλνο γξαθείνπ θίλεζεο κπνξεί λα ηε ιεηηνπξγεί ρσξίο λα απαηηεί 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο ππνινγηζηψλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλα ρξήζηεο (multi user), ελψ δηαηίζεηαη θαη γηα έλα  κφλν ρξήζηε (single user).  

Η εθαξκνγή Γηαρείξηζεο ηφινπ Ορεκάησλ ηεο Logifer έρεη ρακειφ θφζηνο 
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ην νπνίν απνζβέλεηαη ζε πάξα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

εμνηθνλφκηζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν φισλ ησλ 

παξαγφλησλ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ (θαχζηκα, ειαζηηθά, 

αληαιιαθηηθά, service, πξνζσπηθφ, βιάβεο, αηπρήκαηα) θαζψο θαη απφ ηε 

ζπλνιηθφηεξε ηάμε πνπ πξνθχπηεη ζηε δηαρείξηζή ηνπο, θαζηζηψληαο ην απαξαίηεην 

εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο. 

 

4.7.8 Δπηθνηλσλία ΔΟΦ - Φαξκαθνβηνκεραλίαο 

Μία πάξα πνιχ θαιή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ε νπνία βνεζά ζηε γξήγνξε 

κεηαθνξά απφ πιεπξάο θαξκαθνβηνκεραλίαο ηεο θαηαλάισζεο ησλ ηαηληψλ αλά 

κήλα φπσο θαη ηηο πσιήζεηο αλά κήλα δίδεηαη παξαθάησ.  
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Κάζε εηαηξεία έρεη ηνπο θσδηθνχο πνπ ηεο δίλνληαη απφ ηνλ ΔΟΦ θαη κε ηνπο 

νπνίνπο πεξλά δηαδηθηπαθά ηηο πσιήζεηο θαη ηηο ηαηλίεο θάζε κήλα ζε θαζνξηζκέλν 

ρξφλν.  

 

 

 

 

 

 
 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζεηξηαθνχ αξρείνπ κε ζηνηρεία θαηαλάισζεο 

ηαηληψλ γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2003 δίλεηαη πνην θάησ 

 

 

200312;0213202;02;11432PC;200412;289;4699712;4700000;18;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;339;4084662;4085000;5;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;1568;4078433;4080000;6;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;1332;3798669;3800000;5;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;433;4404568;4405000;7;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;652;4089349;4090000;24;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;676;3659325;3660000;3;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;747;4494254;4495000;17;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;1888;4753113;4755000;137;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;5000;4550001;4555000;20;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;10000;4455001;4465000;27;2003 

200312;0213202;02;11432PC;200412;1777;4595001;4596777;9;2003 
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200312;0219201;01;12440PC;200502;5000;4830001;4835000;55;2003 

200312;0219201;01;12440PC;200502;11774;4865001;4876774;325;2003 

200312;0232101;01;12441PC;200502;2152;4172849;4175000;4;2003 

200312;0232101;01;12441PC;200502;1652;4183349;4185000;10;2003 

200312;0232101;01;12441PC;200502;11905;4850001;4861905;44;2003 

200312;1575902;01;11-427-PC;200506;4143;4560001;4564143;164;2003 

200312;1575902;01;11-428-PC;200506;261;2654740;2655000;10;2003 

200312;1575902;01;11-428-PC;200506;3798;4505001;4508798;85;2003 

200312;1575904;01;11433PC;200506;49632;4600001;4649632;145;2003 

200312;1575904;01;11434PC;200506;50079;4649633;4699711;95;2003 

200312;1575904;01;12444PC;200504;25000;4725001;4750000;25;2003 

200312;1575904;01;12444PC;200504;24837;4775001;4799837;318;2003 

200312;1575905;01;11435PC;200607;1684;4233317;4235000;9;2002 

200312;1575905;01;11435PC;200607;5000;4405001;4410000;3;2003 

200312;1575905;01;11435PC;200607;5000;4450001;4455000;21;2003 

200312;1575905;01;11435PC;200607;5000;4500001;4505000;14;2003 

22/7/2005 Έθδνζε 1.2.0 7 / 7 
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