
 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΗ 

Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο σο 

κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

Πεηξαηάο, επηέκβξηνο 2012 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

 

  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

UNIVERSITY OF PEIRAUS  

DEPARTMENT OF ECOMONICS 

 

MASTER PROGRAM IN 

ECONOMICS AND BUSINESS STRATEGY 

 

 

THE PHARMACEUTICAL MARKET IN GREECE 

AND 

THE PHARMACEUTICAL EXPENDITURE 

By 

VASILIKI NIKOLAKOPOULOU 

 

Master Thesis to the Department of Economics of the University of Piraeus in partial  

fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Economics and Business Strategy 

 

Piraeus, Greece, September 2012 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

 

  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε όζνπο πηζηεύνπλ  

ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ θαξκάθνπ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηψ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείραλ θαη ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ Αζαλάζην Βνδίθε γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Δπραξηζηψ ηελ εηαηξία ICAP, φπνπ εξγάδνκαη, γηα ηα ζηνηρεία πνπ κνπ παξείρε θαη 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ βνήζεηα ηνπο, ηελ ππνκνλή, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

ζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κνπ έδσζαλ 

φια ηα εθφδηα θαη κνπ πξνζέθεξαλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη ηελ ζηήξημή ηνπο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ θαη ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Αιέμε γηαηί ρσξίο εθείλνλ δελ ζα κπνξνχζα λα 

νινθιεξψζσ απηή ηελ εξγαζία, ζηήξημε ηηο πξνζπάζεηέο κνπ, κε ελζάξξπλε θαη κε βνήζεζε 

ζε θάζε κνπ βήκα κε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλψζεηο, κε ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή ηνπ. 
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Ζ Αγνξά ηνπ Φαξκάθνπ ζηελ Διιάδα θαη ε Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε 

 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα απφθηεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε ψζηε λα 

θαηαιάβεη ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ αμία ηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο ζηελ εξγαζία απηή πξνζδηνξίδεηαη ε αγνξά ηνπ θαξκάθνπ, 

αλαιχνληαο ηελ δνκή ηεο πξνζθνξάο κέζσ ησλ θιάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ δήηεζε γηα 

θάξκαθα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έθεξε ζην πξνζθήλην ην πξφβιεκα 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νπνία ζπλερψο απμάλεηαη, ρσξίο αληηθεηκεληθνχο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απνηππψλνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζή ηεο, παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζθνξά, αιιά θαη ηελ δήηεζε ησλ θαξκάθσλ. Αθφκε, παξνπζηάδνληαη ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ην 2009 θαη κεηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αχμεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο . 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ αγνξά 

ηνπ θαξκάθνπ. 
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The Pharmaceutical Market in Greece and the Expenditure 

Abstract 

This essay was submitted as part of acquisition of the degree of Master in Arts in 

Economics and Business Strategy of the Department of Economics in University of Piraeus.  

Its purpose is to provide the necessary knowledge to the reader in order to understand the 

pharmaceutical market and its role in social and economical life. To achieve this objective, in 

this essay the drug market is determined, analyzing the structure of supply through the several 

branches that form the chain of production and distribution, and the demand for drugs, 

analyzing the factors that affect it.  

The evolving economic crisis has brought to light the issue of the ever-increasing 

pharmaceutical expenditure. In this essay the factors that contribute to the raise of the 

pharmaceutical expenditure are analyzed, factors that address both to the supply and to the 

demand for drugs. Moreover, there is an introduction of the actions taken since 2009 to 

confront the increasing costs. 

The essay concludes with a critical assessment of the measures taken to reduce 

pharmaceutical expenditure and the changes that occurred in the pharmaceutical market. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ πγεία απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζε θνηλσλίεο πνπ είλαη αλεπηπγκέλεο, νη πνιίηεο λνζνχλ 

ιηγφηεξν, ελψ ηαπηφρξνλα ην επίπεδν ηεο πγείαο ζπκβαδίδεη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Ηδηαίηεξε είλαη ε ζεκαζία ηεο πγείαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαζψο κεγάια 

θνλδχιηα ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε, ηελ 

πξναγσγή θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (1946), ε πγεία είλαη «ε 

θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Έηζη ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο πγείαο, δελ απνδίδεηαη κφλν απφ ηελ 

ηαηξηθή, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε εξγαζία 

θ.α.(www.who.com).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ εμειίζζεηαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, έληνλν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ν απμαλφκελνο ξπζκφο ησλ δαπαλψλ πγείαο, ν νπνίνο 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο 

γεληθφηεξα, αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

θαηαλαιηζθφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο.  

Ζ θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

ζην ρψξν ηεο πγείαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο ζηφρνο είλαη ε εμπγίαλζε θαη ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο. Ο πνιίηεο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πην 

ζχγρξνλε θαξκαθνζεξαπεία κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζεσξνχληαη δίθαηνη θαη 

εζηθά απνδεθηνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ππάξρνπλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηα θέληξα 

πγείαο, ηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ηελ πξσηνγελή θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη θπζηθά ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ θαιχπηνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Απφ ηελ αξραηφηεηα ην θάξκαθν 

απνηεινχζε ηαηξηθή χιε, ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ, φκσο 

θάπνηα ζηηγκή απέθηεζε απηνηέιεηα σο πξνο ηελ θαηαλάισζή ηνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Ζ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ε αγνξά ηνπ θαξκάθνπ
1
 παξνπζηάδνπλ 

κηα ζεηξά ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ ππεξνρή ηεο ηαηξηθήο γλψζεο θαη ηελ αδπλακία ηνπ αζζελή λα αληηιεθζεί 

θαη λα δηαρεηξηζηεί απηφλνκα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ζ ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο 

κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ- επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ-αζζελψλ νξίδεη φηη ε 

δήηεζε δηαηππψλεηαη απφ ηνλ αζζελή, ελψ ε πξνζθνξά ειέγρεηαη απφ ηνλ γηαηξφ, ν νπνίνο 

ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ησλ αζζελψλ, εμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Ζ 

πξνθιεηή δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο ζε δήηεζε ε νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ αζζελή θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, νπφηε νδεγεί ζε ππεξβάιινπζα θαηαλάισζε. Ζ θπξηαξρία ηνπ 

θαηαλαισηή-αζζελή ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ έιιεηςεο 

γλψζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επηινγήο. Γειαδή ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο, ην ζεσξεηηθφ 

ππφδεηγκα ηεο δήηεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη επηινγέο βαζίδνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ ηηκψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ δελ έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή, 

θαζψο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

θάξκαθα. Αξθεηνί παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεγήζνπλ ηελ δήηεζε θαη ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ, φπσο νη δεκνγξαθηθνί, ην πξνθίι πγείαο, ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε ζηάζε ησλ 

επηζηεκφλσλ (γηαηξνί θαη θαξκαθνπνηνί) ζηελ δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο.  

Ζ αγνξά πγείαο, ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ θαξκάθσλ δελ αθνινπζνχλ ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο πιήξσο αληαγσληζηηθήο αγνξάο φπσο: ε θπξηαξρία ηνπ 

θαηαλαισηή, ν κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο, ε ειεχζεξε είζνδνο θαη έμνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ θιάδν, ε ζπκκεηξηθή 

πιεξνθφξεζε. 

Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ απνηειεί έλαλ θιάδν κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ε 

πξνζθνξά ηνπ θαξκάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αξθεηψλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ, νη νπνίνη 

                                                           
1 Χο θάξκαθν νξίδεηαη «θάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ πνπ παξάγεηαη, πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε ή 

παξνπζηάδεηαη γηα ρξήζε ζηε δηάγλσζε, ζηε ζεξαπεία, ζηνλ κεηξηαζκφ ή ζηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, κε 

θπζηνινγηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ή ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δψα, θαζψο θαη γηα ρξήζε 

ζηελ απνθαηάζηαζε, ηελ δηφξζσζε ή ηελ κεηαβνιή νξγαληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ άλζξσπν ή ζηα 

δψα».(www.who.com) 
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δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη δηάζεζε-εκπνξία ηνπ 

θαξκάθνπ. ηνλ ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη θνινζζνί επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ θαξκάθσλ. Ζ παξαγσγή ελφο θαξκάθνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

ρξφληα έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηηο αζζέλεηεο, 

επνκέλσο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δαπαλνχλ κεγάια θνλδχιηα γηα ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D) είλαη απηέο πνπ θαηέρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ελ ιφγσ αγνξάο θαη 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ δελ είλαη εχθνιε ε εηζξνή λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα κε ηηο θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαξκάθνπ ππάξρνπλ νη θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία. Οη 

θαξκαθαπνζήθεο αγνξάδνπλ απφ ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη δηαζέηνπλ ζηα θαξκαθεία θαη 

ζε ηδησηηθέο θιηληθέο θαη λνζνθνκεία. Σα θαξκαθεία απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 

αιπζίδαο δηάζεζεο πξηλ ην θάξκαθν θαηαιήμεη ζηνλ θαηαλαισηή-αζζελή. Οη ηξεηο απηέο 

θαηεγνξίεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ θαη 

αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 1, θαζψο θαη ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ε δνκή 

ηεο ηηκήο ηνπ, αθνχ ν θιάδνο ππφθεηηαη ζε αξθεηνχο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δήηεζε ηνπ θαξκάθνπ δελ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απζφξκεηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή-αζζελή, αιιά απνηειεί κηα ζπληζηακέλε απνθάζεσλ ηνπ 

ηαηξνχ, ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ αζζελή (πξνθιεηή δήηεζε). ην Κεθάιαην 2 

πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ δήηεζε. 

 ηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ ππάξρεη έληνλε ε ζρέζε εθπξνζψπεζεο ηαηξνχ-αζζελή, θαζψο 

ε πιεηνλφηεηα ησλ θαξκάθσλ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο θαηαλαισηέο κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

Οη αζζελείο-θαηαλαισηέο δελ απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο σο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 

αιιά εθρσξνχλ ην βαζηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ ηαηξφ, ν νπνίνο κέζσ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 

ιακβάλεη ηελ απφθαζε θαηαλάισζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αζζελή 

θαη ν νπνίνο είλαη θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλνο γηα ηα θάξκαθα απφ φηη ν αζζελήο. ε απηή ηε 

ζρέζε ειινρεχεη ν θίλδπλνο ν ηαηξφο λα «εθκεηαιιεπηεί» ηελ αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε 

θαη ην πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη έλαληη ηνπ αζζελνχο, νδεγψληαο ζε ζπζηεκαηηθή 

ππεξθαηαλάισζε ή ππνθαηαλάισζε (θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο). Μφλε εμαίξεζε 

απνηεινχλ ηα ΜΖ.Τ.ΦΑ (Με ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα), ηα νπνία είλαη θαη ηα κφλα 

πνπ δχλαληαη λα δηαθεκίδνληαη απ’ επζείαο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη κπνξεί λα ηα 
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πξνκεζεχεηαη κφλνο ηνπ ν αζζελήο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Αθφκε φκσο θαη ζε απηή ηε 

θαηεγνξία θαξκάθσλ, ν ηαηξφο ή ν θαξκαθνπνηφο δηαηεξεί ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο είλαη ην κεησκέλν 

θφζηνο πνπ επσκίδεηαη ν αζζελήο-θαηαλαισηήο θαζψο ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ απνδεκηψλεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηελ θξαηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε (75%), επνκέλσο νη ηηκέο πνπ αληηκεησπίδεη ν αζζελήο είλαη 

ρακειφηεξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο. 

πλνπηηθά, ινηπφλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ε δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη 

ηξηρνηνκεκέλε, αθνχ νη ηαηξνί ζπληαγνγξαθνχλ, νη αζζελείο θαηαλαιψλνπλ θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία απνδεκηψλνπλ (Κπξηαθφπνπινο θαη Γείηνλαο, 1999). 

 Δλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζεκεξηλφ ζέκα ζπδήηεζεο έρεη απνηειέζεη ε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ε νπνία νξίδεηαη σο ε δαπάλε πνπ πξννξίδεηαη γηα αγνξά θαξκάθσλ 

εμαηξνπκέλεο ηεο δαπάλεο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ παξέρνληαη θαηά ηε λνζειεία ζηα θξαηηθά 

κε θνηλσθειή ηδξχκαηα. ηφρνο θάζε πνιηηείαο είλαη λα παξέρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν 

πγείαο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, δειαδή κε 

πεξηνξηζκέλε ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ηηκή ησλ θαξκάθσλ (ρνλδξηθή & ιηαληθή) θαη απφ ηε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα. ην 

Κεθάιαην 3 αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο επίζεο παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ απμνκεηψλνπλ ην 

κέγεζνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

Οη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Σακείν ηήξημεο θαη 

ζην Γηεζλέο Σακείν ηήξημεο νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζηελ ιήςε κέηξσλ θαη ζηελ αγνξά ηνπ 

θαξκάθνπ. ην Κεθάιαην 4 αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ην θξάηνο απφ ην 

2010, παξνπζηάδνληαη ηα κεξηθά απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ην 2011 θαη πξνηείλνληαη 

ηξφπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ κείσζε ηεο δαπάλεο ζε επίπεδα επηηξεπηά 

ηφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη θνηλσληθά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία θαξκάθσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ απζηεξά 

ξπζκηδφκελνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη 

ιεπηνκεξψο ηελ παξαγσγή, ηελ δηαθίλεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ ζπληαγνγξάθεζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. 

Ο θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζθνξά, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή, ηελ εκπνξία (ρνλδξηθή θαη ιηαληθή) θαη ηελ δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ 

δήηεζε.  

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζεί ε έλλνηα ηνπ θαξκάθνπ, θαζψο ππάξρνπλ ηξεηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε:  

 ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, ηα νπνία ζα πξέπεη ν ηαηξφο λα ζπληαγνγξαθήζεη 

ζηνλ αζζελή θαη εθείλνο λα ηα πξνκεζεπηεί απφ ην θαξκαθείν θαηαβάιινληαο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηελ δαπάλε (25%) θαη ην ππφινηπν ηεο απνδεκίσζεο λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΗΚΑ, ΣΔΒΔ, ΣΑ, ΟΠΑΓ θιπ) 

 ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ-OTC), ηα νπνία δελ απαηηνχλ ηελ 

ηαηξηθή επίζθεςε θαη ζπληαγνγξάθεζε θαη κπνξεί ν θαηαλαισηήο-αζζελήο λα ηα 

πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ πιεξψλνληαο νιφθιεξν ην αληίηηκν. Φάξκαθα 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε αζπηξίλε, ε παξαθεηακφιε (depon, ponstan), 

δηάθνξα αληηθιεγκνλψδε, θιπ, θαζψο θαη δηάθνξα θαξκαθεπηηθά, παξαθαξκαθεπηηθά θαη 

θαιιπληηθά πξντφληα. 

 θαη ηα θάξκαθα ηνπ Ν.3816 (drugs), ηα νπνία απνηεινχλ κηα δηαθξηηή θαηεγνξία, 

θαζψο ρνξεγνχληαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ επίζεο δηαθξίλεηαη θαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπο, θαζψο 

ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα θάξκαθα (brands) θαη ηα γελφζεκα (generics). Σα πξσηφηππα 
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θάξκαθα είλαη ηα ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ δεισζεί κε επξεζηηερλία (παηέληα), ε νπνία 

πξνβιέπεη ηελ παξαρψξεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηνπο θαηφρνπο 

θαηλνηφκσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, δεκηνπξγψληαο κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο θαη ζεκαληηθά 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά. (Κνηδακάλεο & Κνπζνπιάθνπ,2004). Ζ πξνζηαζία ηεο 

επξεζηηερλίαο έρεη σο ζθνπφ λα απνδεκηψζεη ηηο εηαηξίεο πνπ αλαθαιχπηνπλ κηα λέα νπζία 

ψζηε λα απνζβέζνπλ ην πςειφ θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ. πλήζσο, ε 

παηέληα δηαξθεί γηα κηα 10εηία. Αθνχ παξέιζεη ν ρξφλνο πνπ δηαηεξεί κηα 

θαξκαθνβηνκεραλία ηελ παηέληα, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ηα νπζηψδε φκνηα (γελφζεκα)
2
, ηα 

νπνία είλαη ζθεπάζκαηα κε ηελ ίδηα ή παξφκνηα ζχζηαζε θάξκαθα, αιιά ζε πνιχ 

ρακειφηεξεο ηηκέο παξαγσγήο, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ θφζηνπο R&D θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

θφζηνπο δηάζεζεο. 

 

1.2 ύζηεκα Σηκνιόγεζεο Φαξκάθνπ 

Σν 2005 κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 272/2005 άιιαμε ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ 

ζηελ Διιάδα θαη νξίδεηαη φηη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηηκήο ελφο θαξκάθνπ πνπ 

παξαζθεπάδεηαη, ζπζθεπάδεηαη ή εηζάγεηαη ζηε ρψξα ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ 

ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη γλσζηφ σο 

«2+1», θαζψο νη δχν απφ ηηο ηξεηο ρψξεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ επηιέγνληαη 

απφ ηελ ΔΔ (ησλ 15 ρσξψλ, πνπ ηελ απνηεινχζαλ κέρξη 1/5/2004) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Διβεηίαο, ελψ ε ηξίηε επηιέγεηαη απφ ηα 10 λέα θξάηε-κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ 

ηελ 1/5/2004.  

Σα πξσηφηππα ηδηνζθεπάζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο, γηα 

ηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί έξεπλα δξαζηηθήο νπζίαο ή θαξκαθνηερληθήο κνξθήο ειιεληθήο 

επξεζηηερλίαο θαη δελ ππάξρεη αληίζηνηρν φκνην ηδηνζθεχαζκα ζε άιιε ρψξα, ηηκνινγνχληαη 

κε βάζε θνζηνιφγην. ην θνζηνιφγην πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο παξαγσγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο γηα θάζε κνξθή θαη ζπζθεπαζία θαη νη δαπάλεο Γηνίθεζεο - Γηάζεζεο - 

Γηάδνζεο, θαζνξηδφκελεο απφ αληίζηνηρνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο αλά δηεηία πίλαθεο, νη νπνίνη 

ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα κέζα αληίζηνηρα έμνδα ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, ιακβάλεηαη ππφςε 

                                                           
2
 Οπζησδψο φκνηα (generics): Ίδηα δξαζηηθή νπζία κε ην αληίζηνηρν πξσηφηππν θαη γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί 

άδεηα θπθινθνξίαο, κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα δνζεί ζε θπθινθνξία αθνχ ιήμεη ε παηέληα ηνπ brand. Ζ 

αλψηεξε ηηκή ηνπ είλαη ην 63% ηεο ηηκήο ηνπ πξσηφηππνπ 6 κήλεο πξηλ ιήμεη ε παηέληα.  
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θαη ε πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ, ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη ε ειιεληθή ηερλνγλσζία. Σν αλψηαην πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο νξίδεηαη ζε 8,5% 

θαη ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εθηφο απνζβέζεσλ, ηφθσλ θαη θέξδνπο ηξίησλ γηα 

θαη’ αλάζεζε παξαγσγή (θαζφλ). Σνλ επηέκβξην 2009 άιιαμε ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο 

ηηκήο δηάζεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη απνθαζίζηεθε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κε βάζε ην κέζν φξν 

ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ 27 ρσξψ κειψλ ηεο Δ.Δ. (Ν.3790/2009).  

Απφ ην Μάξηην ηνπ 2010, κε ην Άξζξν 14 ηνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53 Α’) «Απνθέληξσζε, 

απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007−2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», πξνβιέπεηαη 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% ζηηο ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο θαη θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαηά κέγηζην ζε πνζνζηφ 90% ηεο ηηκήο 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ. Ήδε ην ίδην άξζξν επηβεβαηψλεη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ 

ηηκψλ ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο ηνπ 08/2009 (ζε ηζρχ απφ 03-09-2009) θαζψο θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ζπγθξηηηθά πξνο ηηο ηζρχνπζεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ θνξέο ην ρξφλν. Σν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ πνπ πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο επηβεβαηψζεθε κέζσ ηεο Α.Γ. 07/2009 θαη ζπλέρηζε λα ηζρχεη κέρξη ηνλ Μάην 

2010, νπφηε θαη απνθαζίζηεθε φηη «ιφγσ θαηεπείγνληνο θαη επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ απαηηεί κεηαβαηηθή ξχζκηζε κε πξνζσξηλή δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ 

ρνλδξηθήο πψιεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ», νη ηηκέο ππνινγίζηεθαλ πξνζσξηλά 

βάζεη επίπεδσλ κεηψζεσλ ζηηο αξρηθέο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, νη κεηψζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1.1, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο 07/2010 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο.  

Πίλαθαο 1.1 

Υνλδξηθή Σηκή Φαξκαθεπηηθνύ Πξντόληνο θαη Πνζνζηά κεηαβνιώλ 

Υνλδξηθή Σηκή Φαξκαθεπηηθνχ Πξντφληνο φπσο 

ίζρπε κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2010 

Πνζνζηφ Μεηαβνιήο Σηκψλ 

Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ  

έλαληη ηεο Σηκήο φπσο ίζρπε 

κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2010 

Απφ 100,01 € θαη άλσ −27% 

Απφ50,01€έσο100 −25% 

Απφ 20,01€ έσο 50€ −23% 

Απφ5,01€έσο20€ −20% 

Απφ 1,01 έσο 5€ −3% 

Απφ 0 έσο 1€ 0% 
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Σν επηέκβξην 2010 κε ηελ έθδνζε ηεο Α.Γ. 08/2010 θαη ηνπ ΓΣΦ 4/2010, εθαξκφζηεθε 

αλαηηκνιφγεζε 6.845 θαξκάθσλ βάζεη ζπζηήκαηνο ηηκψλ αλαθνξάο ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή κέγηζησλ κεηαβνιψλ (κεηψζεηο θαη απμήζεηο) ζηηο ρνλδξηθέο 

ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο δε κπνξνχζαλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πνζνζηά 

κηαο νξηζκέλεο θιίκαθαο. Οη κέγηζηεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, γλσζηέο θαη σο 

πιαθφλ, εθαξκφζηεθαλ ηφζν ζηηο απμήζεηο φζν θαη ζηηο κεηψζεηο ηηκψλ. χκθσλα κε ηελ 

Α.Γ.08/2010, ε επηβνιή ησλ πιαθφλ είρε σο ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαζψο θαη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζην λέν ηξφπν ηηκνιφγεζεο, θαη 

πξνβιεπφηαλ άξζε ηνπο ηελ 31.03.2011. Δπηπιένλ, εληφο ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε λέα, 

ζπκπιεξσκαηηθή αλαηηκνιφγεζε γηα φζα θάξκαθα δελ είραλ ιάβεη ηηκή ζην ΓΣΦ 04/2010, 

κε ηελ έθδνζε ηνπ ΓΣΦ 02/2011, ην Φεβξνπάξην, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ην Μάην 

ηνπ 2011, δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε άξζε ησλ πιαθφλ πνπ πξνβιέπνληαλ ηφζν βάζεη ηεο 

Α.Γ. 08/2010 φζν θαη βάζεη ηεο δεχηεξεο αλαζεψξεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ ε νπνία πξνβιέπεη 

ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκψλ αλαθνξάο θαη ηελ έθδνζε Γειηίνπ Σηκψλ 

Φαξκάθσλ ζε ηξίκελε βάζε ψζηε λα ππάξρεη ηαθηηθή αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ 

βάζεη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Ζ άξζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ (πιαθφλ) ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

ρνλδξηθψλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε λένπ 

ΓΣΦ ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011 θαη ζην νπνίν 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.-22. 

ην λέν απηφ ΓΣΦ επηβιήζεθαλ λέα πιαθφλ ζε νπζησδψο φκνηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ είλαη ρακειφηεξε ησλ €10, ψζηε λα κελ 

απνζπξζνχλ ηα πξντφληα απηά απφ ηελ αγνξά. 

ηηο αιιαγέο ησλ λφκσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζέζπηζε κηαο λέαο ηηκήο ηεο Αλψηαηεο 

Αζθαιηζηηθήο Σηκήο, ε νπνία νξίδεηαη ζην 96% ηεο Καζαξήο Σηκήο θάζε θαξκαθεπηηθνχ 

πξντφληνο, κεησκέλε θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε νπνία εθαξκφδεηαη 

απφ 1/1/2006. 

Σν ππνπξγείν Αλάπηπμεο εθδίδεη Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ θάζε ηξεηο κήλεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην. Σν πην πξφζθαην Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ 

εθδφζεθε ζηηο 10 επηεκβξίνπ ηνπ 2012, ην νπνίν πεξηείρε κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ήδε 

θπθινθνξνχλησλ θαξκάθσλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% κεζνζηαζκηθά.  
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1.3 Γνκή Σηκήο Φαξκάθνπ 

ηελ Διιάδα, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο νξίδεη ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ κε Γειηία 

Σηκψλ. χκθσλα κε ην ΦΔΚ Α3/2264/1997 ην νπνίν ίζρπε απηνχζην απφ ην 1997 κέρξη θαη 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010, ζηελ εξγνζηαζηαθή (ex- factory) ηηκή ηνπ θαξκάθνπ 

πξνζηίζεηαη έλα πνζνζηφ θέξδνπο 7,78% πνπ αληηζηνηρεί ζην ρνλδξέκπνξν, θαζψο θαη έλα 

πνζνζηφ 0,4% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνρξεσηηθή έθπησζε πνπ νθείιεη λα θάλεη ν 

θαξκαθέκπνξνο ζηα θαξκαθεία πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο Ννκνχ θαη ζε πφιεηο κε 

ιηγφηεξνπο απφ 5.000 θαηνίθνπο (κε εμαίξεζε ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). Ζ 

ηηκή πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ex- factory ηηκή πξνζαπμεκέλε θαηά 8,4% θαη νξίδεηαη σο ε 

ρνλδξηθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ. ηε ρνλδξηθή απηή ηηκή πξνζηίζεηαη έλα πνζνζηφ θέξδνπο 

35% πνπ αλαινγεί ζην θαξκαθνπνηφ θαη ζηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ν λφκηκνο 

ΦΠΑ ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ.  

Χο εθ ηνχηνπ, κε βάζε ηα παξαπάλσ, κέρξη θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010, ε δνκή ηεο 

ιηαληθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ δηακνξθσλφηαλ σο εμήο: ην 62,7% ηεο ιηαληθήο ηηκήο 

αληηζηνηρνχζε ζην κεξίδην ηεο θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο πνπ είλαη ν λφκηκνο θάηνρνο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα, ην 5,3% ζην κεξίδην ηνπ ρνλδξεκπφξνπ (θαξκαθαπνζήθε 

ή ζπλεηαηξηζκφο θαξκαθνπνηψλ), ην 23,8% ζην κεξίδην ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ην 8,2% ηεο 

ηηκήο ζην κεξίδην ηνπ θξάηνπο (αληηζηνηρεί ζε ΦΠΑ 9%).  

ηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

εζφδσλ, ε Πνιηηεία έιαβε εληφο ηνπ 2010 ζεηξά κέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή ηεο ηηκήο 

ηνπ θαξκάθνπ, επηθέξνληαο αιιαγέο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηηκήο. πγθεθξηκέλα ηφζν ν 

ζπληειεζηήο ΦΠΑ γηα ην θάξκαθν φζν θαη ηα πνζνζηά θέξδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δληφο ηνπ 2010, 

ν ΦΠΑ άιιαμε ηξεηο θνξέο επεξεάδνληαο ηελ ηειηθή ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ. Αξρηθά, κε 

ην Νφκν 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α’), ν ΦΠΑ γηα ην θάξκαθν απμήζεθε απφ 9% ζε 10%, αιιαγή 

πνπ εθαξκφζηεθε ζην Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ (ΓΣΦ) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 03/05/2010 

(1ν/2010). ε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπληειέζηεθε θαη δεχηεξε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ 

γηα ην θάξκαθν απφ 10% ζε 11% κε ην ΓΣΦ (3ν 2010) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 01/07/2010, 

αιιάδνληαο εθ λένπ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ θαζψο θαη ηε δνκή απηήο. Σέινο, ν ΦΠΑ 

ηξνπνπνηήζεθε μαλά κεηνχκελνο ζην 6,5% θαη εθαξκφζηεθε κε ηελ έθδνζε 5νπ ΓΣΦ 

(05/2010) ηζρχνληαο απφ ηελ 01.01.2011.  
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Πεγή: ΗΟΒΔ θαη εθηηκήζεηο βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ ξπζκίζεσλ 

Γηάγξακκα 1.1 

Γνκή Φαξκάθνπ πξηλ θαη κεηά ην 2011 

 

Μέζα ζην 2011 θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο γηα αλαδηάξζξσζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ςεθίζηεθε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ν Νφκνο 3918/2011 κε ηίηιν 

«Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ 

πξνβιέπεη ηελ άκεζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθέκπνξσλ θαη ηελ έκκεζε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 

Νφκν ην πνζνζηφ θέξδνπο ησλ θαξκαθέκπνξσλ κεηψλεηαη ζε 5,4% γηα ηα θάξκαθα πνπ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ), ελψ γηα ηα κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) θαη θάξκαθα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξλεηηθή ιίζηα 

ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψζεθε ζην 7.8% απφ 8.4% πνπ ήηαλ ην 2010. 

Δπίζεο ζην λφκν ζεζπίζηεθε ε έκκεζε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, ρσξίο λα κεησζεί ην ζεζκνζεηεκέλν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπο πάλσ ζηελ ηηκή 

ηνπ θαξκάθνπ (ην νπνίν παξακέλεη ζην 35% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο), αιιά κε ηελ 

θαζηέξσζε ελφο θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο (rebate) επί ησλ νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) πξνο ηα θαξκαθεία, πξηλ πξνζηεζεί ν λφκηκνο ζπληειεζηήο 

ΦΠΑ. Αλάινγα κε ην χςνο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ ηνπ θαξκαθείνπ αλά ΦΚΑ, ην πνζνζηφ 

επηζηξνθήο επί ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ απμάλεηαη πξννδεπηηθά θαη θπκαίλεηαη απφ 0% κέρξη 

θαη 8%.  
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Έλα ζχζηεκα rebate- ηηκψλ αλάθηεζεο επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ θεξδψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα ην 2005 (Ν. 

3408/2005) θαη ζπλερίδεη λα ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην γηα ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

 

1.4 Πξνζθνξά Φαξκάθνπ 

Ζ πξνζθνξά ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν θαζνξίδεηαη απφ ηξείο θνξείο, ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ηηο θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία. Απηνί νη θνξείο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απηνηειή θιάδνη, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηνπ 

φγθνπ ηνπο. Ο θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

αζρνινχληαη είηε κε ηελ παξαζθεπή είηε κε ηελ εηζαγσγή θαξκαθεπηηθψλ θαη 

παξαθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη έρνπλ αμηφινγε δπλακηθή θαη καθξνρξφληα ηζρπξή παξνπζία. 

Ο θιάδνο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ απνηειείηαη απφ εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αθελφο κελ σο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αθεηέξνπ σο πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ 

ηε δηαλνκή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ. Καη ηέινο, ν θιάδνο ησλ θαξκαθείσλ απνηειείηαη απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ.  
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1.4.1 Φαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ πξψην θαη ζπνπδαηφηεξν ζπλδεηηθφ 

θξίθν ζηελ αιπζίδα πνπ ζπλζέηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ. Ο ελ ιφγσ 

θιάδνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηφζν ζε επίπεδν δήηεζεο, φζν θαη 

πξνζθνξάο.  

Ζ δηαθίλεζε θαξκάθσλ ρξνλνινγείηαη απφ ηα πξψηα κεζαησληθά ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ζεκεξηλέο κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ηδξχζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζαλ απνηέιεζκα ηεο κέρξη ηφηε εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζθεπαζκάησλ 

γηα ιφγνπο πγείαο. Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930, ε ηλζνπιίλε θαη ε πεληθηιίλε παξάγνληαη 

καδηθά, αιιά ν θιάδνο άξρηζε λα απνθηά πην ζπζηεκαηηθή δνκή απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, 

κε ηελ ξαγδαία πξφνδν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο 

βηνινγίαο.  

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο αλαπηχρζεθε κεγάινο αξηζκφο θαξκάθσλ, ελψ ε βηνκεραλία 

άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε έληνλν ξπζκφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, ν αγψλαο γηα επηβίσζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερλνινγίαο, νδήγεζε ζην 

ζρεκαηηζκφ εηαηξηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ζεηξά εμαγνξψλ 

κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαξκαθεπηηθή παξαγσγή απέθηεζε πςειφ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο, κε ιίγεο εηαηξίεο λα θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

κε πεξηνξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε παξαγσγή θαξκάθσλ ζην εζσηεξηθφ θάζε 

ρψξαο. 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζηελά επνπηεπφκελνπο θαη 

ξπζκηδφκελνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηνπ απζηεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ηνλ δηέπεη. Σν ελ ιφγσ πιαίζην, θαζνξίδεη ην γεληθφηεξν θάζκα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

θιάδνπ θαη θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαζθεπή 

ζθεπαζκάησλ, ζηελ ρνξήγεζε εγθξίζεσλ γηα ηελ θπθινθνξία λέσλ θαξκάθσλ, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ, ηε 

ζπληαγνγξάθεζε, θ.α.  

ηελ ειιεληθή αγνξά θαξκάθνπ, εθηηκάηαη κε ζηνηρεία ηνπ 2010, φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

427 επηρεηξήζεηο-πξνκεζεπηέο (θαξκαθνβηνκεραλίεο, εκπνξηθέο ζπγαηξηθέο θαη εηζαγσγείο) 

πνπ δηαζέηνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξίπνπ 13.200 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα.  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 100 εηαηξίεο 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε ζε €2.027 εθαη. ην 2009, απμεκέλνο θαηά 8,5% ζε ζρέζε κε ην 2008 (€1.869 

εθαη.), ελψ κεησκέλνο θαίλεηαη λα είλαη ην 2010 θαηά 15,7%, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ ζεζπίζηεθε ην 2010. Πνιχ ιίγεο είλαη νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ, θαζψο ππάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα. Ζ 

θαηάηαμε ησλ παξαγσγηθψλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ βάζεη κηθηψλ θεξδψλ, θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ θαη θεξδψλ EBITDA γηα ην 2010 παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.2 θαη 

εκθαλίδεη πξψηε είλαη ηελ Alapis ΑΒΔΔ, ελψ αθνινπζνχλ νη Βηαλέμ ΑΔ, Specifar ABEE θαη 

Φαξκαηέλ ΑΒΔΔ. (Αθνινπζνχλ αλαιπηηθνί πίλαθεο ζην παξάξηεκα). 
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Πίλαθαο 1.2 

Καηάηαμε Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (2010) 

Μηθηά Κέξδε Καζαξά Απνηειέζκαηα Κέξδε EBITDA 

ALAPIS ABEE ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ ALAPIS ABEE 

ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. SPECIFAR ABEE ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ 

ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ 

SPECIFAR ABEE LAVIPHARM AE SPECIFAR ABEE 

DEMO A.B.&E.E. ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. ΑΔ DEMO A.B.&E.E. 

CANA ΦΑΡΜ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ UNI-PHARMA ABEE LAVIPHARM AE 

GALENICA AE CANA ΦΑΡΜ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ CANA ΦΑΡΜ.ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ 

BOEHRINGER INGELHEIM 

ΔΛΛΑ ΑΔ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ ΑΔ 

BOEHRINGER INGELHEIM 

ΔΛΛΑ ΑΔ 

LAVIPHARM AE ΓΚΑΠ ΑΔ 

ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ ΑΔ 

ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ ΑΔ ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. ΑΒΔΔ UNI-PHARMA ABEE 

UNI-PHARMA ABEE 

ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ ΑΔ ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. ΑΔ 

ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. ΑΔ 

ΚΟΠΔΡ 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ ΑΔ 

ΓΚΑΠ ΑΔ GALENICA AE HELP ABEE 

HELP ABEE 

ADELCO- ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ Δ. 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΔ ΓΚΑΠ ΑΔ 

ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ HELP ABEE ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. ΑΒΔΔ 

ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΑΔ ΦΟΗΝΗΞ ΦΑΡΜ ΔΠΔ 

ΚΟΠΔΡ 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ 

ΚΟΠΔΡ 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ 

ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΔ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΑΔ 

ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ ΑΔ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΑΔ 

ADELCO-ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ 

Δ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΔ 

ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. ΑΒΔΔ 

BOEHRINGER INGELHEIM 

ΔΛΛΑ ΑΔ ΦΟΗΝΞ ΦΑΡΜ ΔΠΔ 

ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΔ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ GENEPHARM AE 

GENEPHARM AΔ GENEPHARM AE 

ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΔ 

ADELCO-ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ 

Δ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΔ DEMO ABEE GALENICA AE 

ΦΟΗΝΞ ΦΑΡΜ ΔΠΔ ALAPIS ABEE ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 

 

Δθηφο απφ ηηο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη νη εηζαγσγηθέο, νη ζπγαηξηθέο κεγάισλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, νη νπνίεο εηζάγνπλ 

ζθεπάζκαηα απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξίεο θαη ηα δηαλέκνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ο 
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ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηζαγσγηθψλ δηακνξθψζεθε ζε €4.442,4 εθαη. ην 2009 

απμεκέλνο θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ην 2008, ελψ γηα ην 2010 πξνθχπηεη κείσζε θαηά 10,%, 

γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 1.3 κε 

ηελ θαηάηαμε ησλ εηζαγσγηθψλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην 2010 βάζεη ησλ κηθηψλ 

θεξδψλ, θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θεξδψλ EBITDA, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία (αθνινπζνχλ αλαιπηηθνί πίλαθεο ζην παξάξηεκα).  

Πίλαθαο 1.3 

Καηάηαμε Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (2010) 

Μηθηά Κέξδε Καζαξά Απνηειέζκαηα Κέξδε EBITDA 

SANOFI-AVENTIS AEBE SANOFI-AVENTIS AEBE SANOFI-AVENTIS AEBE 

NOVARTIS (HELLAS) AEBE ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ 

PFIZER ΔΛΛΑ ΑΔ LUNDBECK HELLAS AE NOVARTIS (HELLAS) AEBE 

ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ NYCOMED ΔΛΛΑ ΑΔ BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 

GLAXOSMITHKLINE AEBE BRISTOL-MYERS SQUIBB AE BAYER ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 

ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ NYCOMED ΔΛΛΑ ΑΔ 

BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΑΔ 

JANSSEN-CILAG 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ 

ABBOTT LABORATORIES 

(ΔΛΛΑ) ΑΔΒΔ MERCK AE LUNDBECK HELLAS AE 

BAYER ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ 

ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 

ABBOTT LABORATORIES 

(ΔΛΛΑ) ΑΒΔΔ 

MERCK SHARP & DOHME AE BAYER ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ MERCK AE 

JANSSEN-CILAG 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ 

JANSSEN-CILAG 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

ASTRAZENECA AE ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ MERCK SHARP & DOHME AE 

ROCHE (HELLAS) AE NOVARTIS (HELLAS) AEBE 

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ 

ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 

NYCOMED ΔΛΛΑ AE ASTRAZENECA AE ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

LUNDBECK HELLAS AE PFIZER ΔΛΛΑ ΑΔ 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 

ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ 

MERCK AE ROCHE (HELLAS) AE ROCHE (HELLAS) AE 

ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ MERCK SHARP & DOHME AE      PFIZER ΔΛΛΑ ΑΔ 

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ 

ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 

ABBOTT LABORATORIES 

(ΔΛΛΑ) ΑΒΔΔ ASTRAZENECA AE 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ GLAXOSKITHKLINE AEBE GLAXOSMITHKLINE AEBE 
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Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Τπνινγίδνληαο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο κε βάζε ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ) πξνο θαξκαθαπνζήθεο, θαξκαθεία θαη 

λνζνθνκεία (ηηκέο ρνλδξηθήο) παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηεη αχμεζε γηα ηελ πεξίνδν 2000-

2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 14,1%, ελψ γηα ην 2010, δεδνκέλεο ηεο γεληθεπκέλεο 

χθεζεο, παξαηεξείηαη ε αμία ηεο αγνξάο λα ππνρσξεί θαηά (-)15,7%. Σν πςειφηεξν ζεκείν 

ηεο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε θαηά ηα έηε 2000-2001 θαη 2004-2005 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

ηνπ χςνπο 20,2% θαη 22,5% αληίζηνηρα. Οη πσιήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία απνηεινχλ θαηά 

κέζν φξν ην 26%, ελψ πξνο θαξκαθαπνζήθεο/θαξκαθεία ην 74%. 

Πίλαθαο 1.4 

Μέγεζνο Αγνξάο Φαξκάθνπ 

Ζτοσ  

Μζγεκοσ αγοράσ 
(ςε χιλ.€) Μεταβολι             

2000 1.792.934 0 
 

2001 2.155.042 20,2% 

2002 2.581.413 19,8% 

2003 2.988.843 15,8% 

2004 3.452.573 15,5% 

2005 4.230.029 22,5% 

2006 4.245.653 0,4% 

2007 4.800.237 13,1% 

2008 5.585.204 16,4% 

2009 5.852.138 4,8% 

2010 4.935.566 -15,7% 
Πεγή: ΔΟΦ 

Ζ θαηάηαμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηεζλψλ, ζχκθσλα κε ηηο πσιήζεηο ηνπο ην 

2009, θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα, φζνλ απφ απηψλ, 

βέβαηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
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Πίλαθαο 1.5 

Καηάηαμε Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλώο θαη ζηελ Διιάδα (2009) 

Πρώτεσ ςε πωλήςεισ διεθνώσ  Πρώτεσ ςε πωλήςεισ ςτην Ελλάδα 

PFIZER PFIZER HELLAS AE 

SANOFI-AVENTIS NOVARTIS(HELLAS) AE 

NOVARTIS SANOFI-AVENTIS AEBE 

GLAXOSMITHKLINE ROCHE (HELLAS) AE 

ASTRAZENECA GLAXOSMITHKLINE AEBE 

MERCK & Co ASTRAZENECA AE 

JOHNSON& JOHNSON ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΜΑ ΑΕ 

ELI LILLY & Co ΦΑΜΑΣΕΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 

BRISTOL-MYERS ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ 

ABBOTT LABORATORIES BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

TAKEDA CHEM. IND. MERCK SHARP & DOHME AE 

BOEHRINGER INGELHEIM BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 

TEVA PHARMA JANSSEN-CILAG ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ ΑΕΒΕ 

BAYER SCHERING ΜΡΑΞΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΡΕ 

ASTELLAS LUNDBECK HELLAS AE 

DAIICHI SANKYO MERCK AE 

EISAI NYCOMED ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

OTSUKA ΛΕΟ ΕΛΛΑΣ ΕΡΕ 

GILEAD SCIENCES ΣΕΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ ΕΡΕ 

MYLAN MENARINI HELLAS AE 

Πεγή: IMS Health, Ηcap Group 

 

Σα κεξίδηα αγνξάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (παξαγσγηθψλ/εηζαγσγηθψλ) πνπ 

θαηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ κέζα ζην 2010. Δθηηκάηαη φηη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζε €5.800 εθαη. ην 

2010 έλαληη €6.500 εθαη. ην 2009, εκθαλίδεηαη κηα πηψζε θαηά 10,8%. Σα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο επί ησλ ελ ιφγσ πσιήζεσλ θαηέιαβαλ νη Pfizer Hellas Α.Δ.(8,0-8,5%), 

Novartis Hellas Α.Δ.Β.Δ(7%), Βηαλέμ ΑΔ (5,5%), Sanofi-Aventis AΔ&ΒΔ (5,5%), Alapis 

ΑΒΔΔ (5,5%), Roche Hellas ΑΔ (4,5%), Boehringer Ingelheim Hellas (4,0-4,5%), 

GlaxoSmithKline AEBE(4%), AstraZeneca AE (3,5-4,0%), ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ (3,5-4%) 

θαη ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ (3,0-3,5%). 

εκεηψλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα ζηηο παξαγσγηθέο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

απέζπαζαλ νη Βηαλέμ ΑΔ, Alapis ΑΒΔΔ, Boehringer Ingelheim Hellas, Elpen Φαξκαθεπηηθή 

Βηνκεραλία ΑΔ, Φαξκαηέλ ΑΒΔΔ, Demo ΑΒ&ΔΔ θαη Specifar ΑΒΔΔ, ελψ ζηηο εηζαγσγηθέο 

ηα πςειφηεξα κεξίδηα θαηαλέκνληαη κε ηελ εμήο θαηάηαμε: Pfizer Hellas Α.Δ, Novartis 
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Hellas Α.Δ.Β.Δ, Sanofi-Aventis AΔ&ΒΔ, Roche Hellas ΑΔ, GlaxoSmithKline AEBE, 

AstraZeneca AE θαη Γέλεζηο Φάξκα ΑΔ. 

Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ, ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν είλαη λνκηθήο θχζεο θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν νηθνλνκηθά, θαζψο απαηηείηαη αξθεηά πςειφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηηο 

λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο δηθηχνπ δηαλνκήο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο θαξκαθαπνζήθεο.  

Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο
3
 ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηεη ην 20,9% ηεο 

αγνξάο, ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ην 31,8% θαη ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ ην 51,8% ηεο ζπλνιηθά εμεηαδφκελεο αγνξάο (ζε αμία). Ο αληαγσληζκφο είλαη 

αξθεηά έληνλνο, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. Οη έληνλεο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη απνηέιεζκα 

ηεο δηεζλνχο ηάζεο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη νδεγήζεη ζηελ 

ζπγθξφηεζε θαξκαθεπηηθψλ θνινζζψλ, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε ζπλερή ηζρπξνπνίεζε ηεο 

ζέζεο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαξκάθνπ. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ αμηφινγα θεθάιαηα γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ κεραλνινγηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 

δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο ζηελ πνηνηηθή παξαζθεπή θαη 

δηαθίλεζε πξντφλησλ. Μέζα ζην 2011 έιεμαλ ηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο ησλ Lipitor- αληη-

ρνιεζηεξηληθφ (1
ν
 παγθνζκίσο ζε πσιήζεηο), Zyprexa –αληηςπρσηηθφ, Levaquin-αληηβηνηηθφ , 

Concerta- ADHD/ADD θαη Protonix-αληηφμηλν. Αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινπο ηνπ 2012 λα 

ιήμνπλ θαη νη παηέληεο ησλ Plavix -αληηαηκνπεηαιηαθφ, Seroquel- αληηςπρσηηθφ, Singulair-

αληηαζζκαηηθφ, Actos- αληηδηαβεηηθφ ηχπνπ 2 θαη EnPrel - αξζξίηηο. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα αδξάμνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ δηαθαίλνληαη, 

δειαδή λα εμειίμνπλ ηελ βηνηερλνινγία θαη λα πξνσζήζνπλ λέα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, 

ψζηε λα αλαπηπρζεί ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη λα ηζνζθειηζηεί ην ηζνδχγην. 

Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ αγνξά ησλ γελνζήκσλ κε απνηέιεζκα λα 

εληζρχζνπλ θαη ην εκπνξηθφ ζήκα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                           
3
 CRn=  
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Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ) ηα ηειεπηαία ρξφληα, απεηιείηαη απφ ηελ δξαζηηθή πεξηθνπή 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ κε επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο θαη ηα έζνδα ησλ εμεηαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηελ γεληθφηεξε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ 

πινπνίεζε επελδπηηθψλ θηλήζεσλ. Σέινο, ην παξαεκπφξην θαίλεηαη λα έρεη εηζβάιιεη θαη 

ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν, θαζψο ππάξρνπλ θξνχζκαηα δηνρέηεπζεο πιαζηψλ θαξκάθσλ 

ζηελ αγνξά.  

 

1.4.2 Φαξκαθαπνζήθεο 

Οη θαξκαθαπνζήθεο ζπλζέηνπλ ηελ αγνξά ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (δηαλνκήο) ησλ 

θαξκάθσλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. ηνλ ελ ιφγσ θιάδν πεξηιακβάλεηαη κεγάινο 

αξηζκφο θαξκαθαπνζεθψλ (εηαηξηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ), νη νπνίεο ζπληζηνχλ λεπξαιγηθφ 

ηκήκα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, θαζψο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ (παξαγσγηθψλ/ εηζαγσγηθψλ) θαη θαξκαθείσλ. Πξνκεζεχνληαη 

απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο θαξκάθσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ ή ηνπο λφκηκνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο (ζπγαηξηθέο μέλσλ νίθσλ παξαγσγήο). Οη θαξκαθαπνζήθεο απνηεινχλ 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ζπλερή ηξνθνδνζία θαξκαθείσλ, ελψ νη 

θαξκαθεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ έλσζε (ζπλεξγαζία) θαξκαθνπνηψλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ αληίζηνηρα δηαλνκή ζηα κέιε πνπ ηνπο απαξηίδνπλ. ε πεξηνξηζκέλε 

θιίκαθα πξνρσξνχλ ζηελ αγνξά αληίζηνηρσλ πξντφλησλ απφ άιιεο θαξκαθαπνζήθεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ επάξθεηα. Οη θαξκαθαπνζήθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε 

εμάξηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο (πξντνληηθή θπξίσο, αιιά θαη πηζησηηθή), νη νπνίνη θαη 

δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ «Οξγάλσζε θαη ηηο 

Πξνδηαγξαθέο Λεηηνπξγίαο Φαξκαθαπνζήθεο», νξίδεηαη φηη θαξκαθαπνζήθε έρεη σο 

«αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα, θαηνρή, εκπνξία, δηαλνκή ή εμαγσγή θαξκάθσλ, 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαη γεληθά εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ.2 ηνπ αξζ.2 ηνπ Ν. 1316/83, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξζ.1 ηνπ Ν. 1965/91, 
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θαζψο θαη ησλ εηδψλ ηα νπνία επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ ή απνθάζεσλ 

λα δηαηίζεληαη ζε θαξκαθεία ή θαξκαθαπνζήθεο».  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ απνηειεί ην δίθηπν δηαλνκήο, 

ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαη επαξθή ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο ζε θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα. Μεγάιε ζεκαζία, ινηπφλ, έρεη ε άξηηα ιεηηνπξγία, ε ππθλφηεηα θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ.  

Οη θαξκαθαπνζήθεο δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαηά θχξην ιφγν είηε απεπζείαο ζε 

θαξκαθεία, είηε κέζσ άιισλ θαξκαθαπνζεθψλ. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλα δίθηπα δηαλνκήο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ Διιάδα, ζηεξηδφκελεο ζε 

ηνπηθνχο ρνλδξεκπφξνπο, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχλ θαη απεπζείαο πσιήζεηο. Πνιιέο 

απφ απηέο πξνρσξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ή εμαγνξά θαξκαθαπνζεθψλ ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο.  

Αληίζεηα, νη επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

εθηεηακέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο, πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ απεπζείαο δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε 

κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο δηαλνκήο απνηειεί ν ηξφπνο 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ θαξκάθσλ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο εππάζεηαο ηνπ 

πξντφληνο, ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγγειηνιεςία, ηελ ηήξεζε αξρείσλ, ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ παξάδνζε ζηα 

θαξκαθεία θαη ηελ επηζηξνθή ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απνζηνιή θαξκάθσλ. Τπάξρνπλ 

αξθεηά θάξκαθα πνπ πξνυπνζέηνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

παξαζθεπαζηψλ, θάπνηα ζε ζέκαηα είηε ζεξκνθξαζίαο είηε πγξαζίαο, είηε άιισλ 

παξαγφλησλ. 

ηελ ειιεληθή αγνξά θαξκαθαπνζεθψλ εθηηκάηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα 

θάζε πεξίπνπ 100 επηρεηξήζεηο θαη 40 ζπλεηαηξηζκνί, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 

απνηεινχλ κέιε ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Φαξκαθαπνζεθψλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο 

πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδαο (Ο..Φ.Δ.), νη νπνίνη απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 2.000 εξγαδφκελνπο θαη πξαγκαηνπνηνχλ 20.000 παξαδφζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε.  
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαξκαθαπνζεθψλ ειέγρεηαη απφ ιίγεο κεγάινπ 

κεγέζνπο εηαηξίεο. χκθσλα κε έξεπλεο ην 85%-90% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ αθνξά 

πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο θαξκαθεία, ην 5%-10% αθνξά πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο ινηπέο 

θαξκαθαπνζήθεο, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ αθνξά άιιεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα 

(παξαθαξκαθεπηηθά, θαιιπληηθά, θα). 

Υξεζηκνπνηψληαο δείγκα 58 ζπλνιηθά επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ δηαζέζηκνη 

ηζνινγηζκνί ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2009-2010 πξνθχπηεη ν νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 

(παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα). χκθσλα κε ηνλ νκαδνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ παξνπζίαζε κείσζε θαηά 12% ζε ζρέζε κε ην 2009, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

κείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ. Σα Ίδηα Κεθάιαηα 

θαίλεηαη λα ζεκεηψλνπλ αχμεζε θαηά πεξίπνπ 8%, ελψ νξηαθή κείσζε παξνπζηάδνπλ νη 

κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ην 2010, ελψ νη βξαρππξφζεζκεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή κείσζε θαηά 18,1%.  

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ απμήζεθαλ κε εηήζην ξπζκφ 6,3% ηελ 

πεξίνδν 2006-2010 (πίλαθαο θχθινπ εξγαζηψλ ζην παξάξηεκα). Σειηθά νη ζπλνιηθέο 

δηαζέζηκεο πσιήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε €2.472,8 εθαη. ην 2010, απφ €2.872 εθαη. ην 2009, 

αθνχ επήιζε κείσζε θαηά 13,8%. Σα θέξδε EBITDA απμήζεθαλ νξηαθά θαη δηακνξθψζεθαλ 

ζε €58,9 εθαη. ην 2010, ελψ ηα θέξδε πξν θφξνπ ζε €25,9 εθαη. κεησκέλα θαηά 3,3% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  
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Πίλαθαο 1.6 

Καηάηαμε Φαξκαθαπνζεθώλ (2010) 

Μηθηά Κέξδε Καζαξά Απνηειέζκαηα Κέξδε EBITDA 

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ 

ΣΡΟΤΜΑ Η. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ 

PHARMAGORA AE 
ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ 

ΑΔ 

ΣΡΟΤΜΑ Η. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

LAVIPHARM ACTIVE 

SERVICES AE ΟΜΗΛΟ 

ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

PHARMAGORA AE ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 

ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 
ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ 

ΑΔ 

ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 
ΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
PHARMACON -Γ.ΠΟΛΗΣΖ ΑΔ 

PHARMACON -Γ.ΠΟΛΗΣΖ ΑΔ 
ΞΤΓΗΑ Κ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
ΦΑΡΜΑΕΑΚ ΑΔ 

ΚΑΣΗΚΑ Μ.Γ. ΑΔ ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 
ΞΤΓΗΑ Κ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

ΣΡΟΤΜΑ Η. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
PHARMAGORA AE 

ΞΤΓΗΑ Κ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

ΕΑΦΔΗΣΖ Γ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΘΖΒΑΦΑΡΜ ΑΔ 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ 

ΑΔ 

ΜΑΣΡΑΚΟΤΛΖ Μ.-Δ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟΤ CRETA 

PHARM AE 

ΚΑΣΗΚΑ Μ.Γ. ΑΔ 

ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ EL-PHARM ΔΠΔ ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΓΔΡΟΛΦΑΡΜ GEROLPHARM 

AE 

ALFA PHARM AE ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ 

ALFA PHARM AE 
ΜΑΡΑΓΚΟ Β. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

PHARMA GROUP ΜΔΖΝΗΑ 

ΑΔ 

ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α. ΑΔ 

ΦΑΡΜΑΕΑΚ ΑΔ ΚΑΕΖ ΔΛΛΑ ΑΔ ALFA PHARM AE 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α. ΑΔ ΑΡΓΧΦΑΡΜ ΑΔ EL-PHARM ΔΠΔ 

ΗΑΜΠΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

Κ.ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
ΦΑΡΜΑΣΟΚ ΑΔ 

ΗΑΜΠΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

Κ.ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

EL-PHARM ΔΠΔ 
ΑΡΑΝΣΖ Γ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

ΜΑΡΑΓΚΟ Β. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

PHARMA GROUP ΜΔΖΝΗΑ 

ΑΔ 
ΑΛΔΞΗΓΖ-ΦΤΛΑΚΣΗΓΖ Δ. ΑΔ 

ΑΡΑΝΣΖ Γ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

 

Ο θιάδνο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηειείηαη ηφζν απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη απφ ζπλεηαηξηζκνχο θαξκαθνπνηψλ πνπ δηαλέκνπλ ηα 

θαξκαθεπηηθά θαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα ζηα κέιε ηνπο. 
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ηνλ Πίλαθα 1.7 παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ βάζεη κηθηψλ θεξδψλ, 

θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαη θεξδψλ EBITDA γηα ην 2010, ζχκθσλα κε ηνπο 

δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο (αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ζην 

παξάξηεκα). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη νη κεκνλσκέλνη ηζνινγηζκνί 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο νκίινπο «Τ.ΦΑ. ΑΔ κηινο Δηαηξηψλ», 

«πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Κξήηεο Τ.ΦΑ.Κ. ΤΝ.ΠΔ. κηινο Δηαηξηψλ» θαη 

«Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ φκηινο Δηαηξηψλ». Οη ελνπνηεκέλνη ηζνινγηζκνί ησλ ελ ιφγσ νκίισλ 

δηακνξθψζεθαλ ζε €203,9 εθαη., €127,7 εθαη. θαη €91,1 εθαη. αληίζηνηρα γηα ην 2010. Οη 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ δηακνξθψζεθαλ ζε €1.679 εθαη. ην 2009, απφ 

€1.657 εθαη. ην 2008 (νξηαθή αχμεζε θαηά 1,3%). Σν 2010 νη πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία δηακνξθψζεθαλ ζε €1.252 εθαη. θαη ζεκείσζαλ 

κείσζε θαηά 25,4%. 
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Πίλαθαο 1.7 

Καηάηαμε πλεηαηξηζκώλ (2010) 

Μηθηά Κέξδε Καζαξά Απνηειέζκαηα Κέξδε EBITDA 

ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 
ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 
ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 

ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 
ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 

ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ 

Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ 

Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ 

Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ 

ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 

.Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ .Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 

.Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ 

ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ 

ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ 

Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 

Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 
Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 

.ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ .ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ 

.ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ 
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Υξεζηκνπνηψληαο δείγκα 15 ζπλνιηθά ζπλεηαηξηζκψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ππήξραλ 

δηαζέζηκνη ηζνινγηζκνί ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2009-2010 πξνθχπηεη ν νκαδνπνηεκέλνο 

ηζνινγηζκφο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη 

απφ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο γηα ην 2010, παξφηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζίαζε 

κείσζε 13% ζε ζρέζε κε ην 2009, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ. Σα Ίδηα Κεθάιαηα δηακνξθψζεθαλ ζε €65,2 εθαη. ην 2010, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε 19,5%, ελψ κείσζε παξνπζίαζαλ νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά 6,1% 

θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά 18,9%. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

κεηψζεθαλ ην 2010 θαηά 11,8% δηακνξθνχκελεο ζε €1.085,4 εθαη. Σν θφζηνο πσιεζέλησλ 

κεηψζεθε θαηά 11,9% θαη ην κηθηφ θέξδνο θαηά 9,2%. Σα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε (πξν 

θφξνπ) παξέκεηλαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα αλεξρφκελα ζε €13,8 εθαη. ην 2010, ελψ ηα 

θέξδε EBITDA παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 17,8% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν 

Ο θιάδνο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηνλ IOBE θηλνχληαλ αλνδηθά 

κέρξη ην 2009 κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 8,7%, ελψ ην 2010 παξνπζίαζε πηψζε θαηά 9,7% 

(*πξνζσξηλά ζηνηρεία). Ζ θαηαλνκή ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ 

ηηο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο (58%), ελψ ην ππφινηπν (42%) θαιχπηνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί. 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ πξνο θαξκαθεία θαη άιιεο 

θαξκαθαπνζήθεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέιαβαλ ηα πςειφηεξα κεξίδηα ζηελ αγνξά είλαη νη 

Μαξηλφπνπινο Κ.Π.ΑΔ (6,0-6,5%), ΤΝΔΣ.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΤΝ.ΠΔ. (5,5%), ηξνχκζαο Η. Φαξκαθαπνζήθε (4,0%), Πξνκεζεπηηθφο πλεη. 

Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο ΤΝ.Π.Δ (4,0%), ΠΔΗΦΑΤΝ Πεηξατθφο Φαξκαθεπηηθφο ΤΝ.Π.Δ. 

(3,5%), ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. (3,5%), Pharmacon-Γ.Πνιίηεο Α.Δ. (2,5-3,0%), Lavipharm Active 

Services A.E.(2,0%), ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ (2,0%), ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΔ 

(2,0%) θαη αθνινπζνχλ νη Γπλακηθή Φαξκαθαπνζήθε ΑΔ, Pharmagora AE θαη 

πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Κξήηεο Τ.ΦΑ.Κ. ΤΝ.Π.Δ. (1,5-2,0%). Δμεηάδνληαο ηνπο 

νκίινπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ θιάδν, ηφηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απέζπαζε ν φκηινο 

Alapis (Μαξηλφπνπινο Κ.Π. ΑΔ, Alapis Φαξκαθαπνζήθε ΑΔ, Pharmagora AE, 

Φαξκαθαπνζήθε Γεξνιθάξκ ΑΔ, Φαξκαθεκπνξηθή ΑΔ, Υξηζηνθφγινπ Αλδ. 

Φαξκαθαπνζήθε ΑΔ θαη Ζπεηξνθάξκ ΑΔ) ζε πνζνζηφ 11,0-11,5% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο 

αγνξάο θαξκαθαπνζεθψλ. 
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Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν είλαη έληνλνο, φκσο φρη αξθεηά ηζρπξφο, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο ηξεηο (CR₃=15,5%-16,0%) , πέληε 

(CR₅=23,0%-23,5%) θαη δέθα (CR₁₀=35,5%-36,0%) κεγαιχηεξεο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο 

ηα πνζνζηά δελ απνδεηθλχνπλ ηζρπξή παξνπζία.  

Οη ειιεληθέο θαξκαθαπνζήθεο θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηεπξπκέλα εηαηξηθά ζρήκαηα, κέζσ ζηξαηεγηθψλ 

θηλήζεσλ, εμαγνξψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Σφζν νη θαξκαθαπνζήθεο, φζν θαη νη 

πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πξνρσξνχλ ζε ζπλεξγαζίεο, εμαγνξέο ή/θαη ίδξπζε 

ζπγαηξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ην πθηζηάκελν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Άιισζηε, ππάξρεη θαη ν 

αληαγσληζκφο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δξνκνινγνχλ κφλεο 

ηνπο ηελ δηαλνκή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ 

θίλδπλν γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ θαξκαθαπνζεθψλ. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ ηνπο 

εμνπιηζκνχ, δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο ζηελ νξζή δηαθίλεζε 

πξντφλησλ θαη ππνρξεψλνληαη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγγειηνιεςίαο, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πνηνηηθή δηαλνκή. 

Ο θιάδνο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ έρεη σο δπλαηά ζηνηρεία ηελ θχζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

πξντφλησλ, εθφζνλ ην θάξκαθν είλαη αλαληηθαηάζηαην αγαζφ κε ζηαζεξά απμαλφκελε 

δήηεζε, ηελ χπαξμε ηζρπξψλ επηρεηξήζεσλ κε αλεπηπγκέλα θαη εδξαησκέλα δίθηπα δηαλνκήο 

θαη ηελ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, δειαδή ηελ δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ θαξκάθσλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. Οη 

αδπλακίεο ηνπ θιάδνπ είλαη ηα ειεγρφκελα θαη ζεζκηθά θαζνξηζκέλα πνζνζηά θέξδνπο, 

θαζψο ε χπαξμε ζεζκνζεηεκέλα πξνθαζνξηζκέλεο ηηκήο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε 

ησλ θαξκαθαπνζεθψλ, θαζψο θαη ν κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

θιάδν. Ο πεξηνξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηα πςειά θεθάιαηα θίλεζεο 

πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αγνξάδνληαη ηνηο κεηξεηνίο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο θαη λα 

παξέρεηαη πίζησζε ζηνπο αγνξαζηέο, ηα θαξκαθεία θαη ηα λνζνθνκεία απνηεινχλ αδπλακίεο 

ησλ θαξκαθαπνζεθψλ. 

Ο θιάδνο ππνθέξεη απφ δηάθνξεο απεηιέο νη νπνίεο εληείλνληαη φζν βαζαίλεη ε νηθνλνκηθή 

χθεζε. Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ζηε λνκνζεζία θαη ε έιιεηςε ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
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έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ θαη 

ηε ζπλερή αλαηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ, ε νπνία έρεη επίπησζε ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο, 

πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζε επίπεδν πξντφλησλ. Βαζηθφ 

πξφβιεκα απνηεινχλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ε νπνία έρεη σο απφξξνηα ηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ θαη ηα ζπζζσξεπκέλα θαη απμαλφκελα ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ηηο επηζθάιεηεο ησλ θαξκαθείσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν θιάδνο έρεη ηελ επθαηξία λα αλαθάκςεη κε ηελ πξνψζεζε λέσλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ κε ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο, 

ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ δηείζδπζε 

ησλ θαξκαθαπνζεθψλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, κηα ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ήδε ζε αξθεηέο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

 

1.4.3 Φαξκαθεία 

Σα θαξκαθεία απνηεινχλ ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο δηαλνκήο ησλ θαξκάθσλ 

πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ην ιηαληθφ εκπφξην. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ 

θαζνξίδεηαη λνκνζεηηθά θαη επνκέλσο ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ θαξκαθνπνηνχ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλν θαη πεξηνξηζκέλν. 

Σα θαξκαθεία πξνκεζεχνληαη ηα ζθεπάζκαηα είηε απφ ηηο θαξκαθαπνζήθεο είηε απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο απεπζείαο. Αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή θαζνξίδεηαη θαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη κε κεηξεηά ή κε επηηαγέο 30 ή 60 εκεξψλ γηα ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ελψ γηα ηηο θαξκαθαπνζήθεο ππάξρεη ην πεξηζψξην ρνξήγεζεο 

κεγαιχηεξεο πίζησζεο. 

Ο θαηαλαισηήο-αζζελήο κε ηελ ηαηξηθή ζπληαγή αγνξάδεη ηα ζθεπάζκαηα απφ ηα 

θαξκαθεία κε πνζνζηφ εηζθνξάο 0%, 10%, ή 25% αλάινγα κε ην θάξκαθν, ελψ γηα ηα κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα επηβαξχλεηαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ 

θαξκαθείσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ ηελ δχλακε λα θαηεπζχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή-

αζζελή ζε ζρέζε κε ηα ΜΖ.Τ.ΦΑ θαη λα δηακνξθψζνπλ ην θιίκα ησλ πσιήζεσλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθφ θιάδν. Άιισζηε, ζηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα 

δαπαλάηαη φιε ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο λνκνζεηηθά κφλν απηά κπνξεί 

λα επηιέμεη ν αζζελήο ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηαηξνχ. Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ν 
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κνλαδηθφο άκεζνο πιεξνθνξηνδφηεο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπο πξνο ηνλ 

αζζελή.  

Σα θαξκαθεία είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ψζηε λα θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο φισλ ησλ πνιηηψλ. ηνλ Πίλαθα 1.8 εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ 

θαξκαθείσλ γηα ηα έηε 2006-2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παλειιήληνπ 

Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ. 

 

Πίλαθαο 1.8 

Γεσγξαθηθή Κάιπςε Φαξκαθείσλ (2006-2009) 

Ννκνί 2006 2007 2008 2009 Ννκνί 2006 2007 2008 2009 

Ννκαξρία Αζελψλ 3216 2990 3460 3458 Ν.Κνδάλεο 127 127 127 132 

Ννκαξρία Πεηξαηψο 560 546 546 550 Ν.Κνξηλζίαο 100 103 103 111 

Ν.Αηησιναθαξλαλίαο 163 165 165 176 Ν.Κπθιάδσλ 75 74 82 82 

Ν.Αξγνιίδαο 85 79 79 91 Ν.Λαθσλίαο 67 67 67 66 

Ν.Αξθαδίαο 58 59 59 63 Ν.Λαξίζεο 277 281 310 310 

Ν.Άξηαο 59 61 61 69 Ν.Λαζηζίνπ 54 54 54 59 

Ν.Αραίαο 262 262 307 253 Ν.Λέζβνπ 81 82 82 87 

Ν.Βνησηίαο 86 93 93 97 Ν.Λεπθάδνο 20 21 21 21 

Ν.Γξεβελψλ 25 25 25 25 Ν.Μαγλεζίαο 199 202 202 207 

Ν. Γξάκαο 94 95 95 102 Ν.Μεζζελίαο 130 131 131 139 

Ν.Γσδεθαλήζνπ 123 123 123 151 Ν.Ξάλζεο 65 69 69 75 

Ν.Έβξνπ 112 113 113 115 Ν.Πέιιεο 122 128 128 130 

Ν.Δπβνίαο 160 168 168 172 Ν.Πηεξίαο 117 118 118 127 

Ν.Δπξπηαλίαο 9 9 9 9 Ν.Πξεβέδεο 47 47 49 50 

Ν.Εαθχλζνπ 29 32 33 37 Ν.Ρεζχκλεο 43 55 55 60 

Ν.Ζιείαο 109 114 114 114 Ν.Ρνδφπεο 67 70 70 73 

Ν.Ζκαζίαο 130 135 135 139 Ν.άκνπ 26 25 25 25 

Ν.Ζξαθιείνπ 260 264 280 280 Ν.εξξψλ 155 155 155 168 

Ν.Θεζπξσηίαο 37 38 38 38 Ν.Σξηθάισλ 141 140 140 149 

Ν.Θεζζαινλίθεο 1115 1150 1360 1380 Ν.Φζηψηηδνο 117 117 122 122 

Ν.Ησαλλίλσλ 145 146 146 154 Ν.Φιψξηλαο 26 27 29 29 

Ν.Καβάιαο 133 134 134 143 Ν.Φσθίδαο 23 23 23 25 

Ν.Καξδίηζαο 108 98 98 112 Ν.Υαιθηδηθήο 83 87 87 90 

Ν.Καζηνξηάο 42 42 42 45 Ν.Υαλίσλ 115 112 117 119 

Ν.Κέξθπξαο 82 86 86 92 Ν.Υίνπ 37 39 39 42 

Ν.Κεθαιιελίαο 27 28 28 28 ύλνιν 9606 9472 10265 10458 

Ν.Κηιθίο 63 63 63 67           
Πεγή: Π.Φ..  
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Σα θαξκαθεία έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή-αζζελή, 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο ή λνκνχ. 

πσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν λνκφο Αηηηθήο θαηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαξκαθείσλ (38,3%), ελψ ν λνκφο Θεζζαινλίθεο έρεη ην 13,2%. Γηαρξνληθά 

παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκαθείσλ, θπξίσο ιφγσ ίδξπζεο λέσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EFPIA γηα ην έηνο 2008, ηα θαξκαθεία αλά 100.000 

θαηνίθνπο αλέξρνληαλ ζε 94,2. 

Οη ιηαληθέο πσιήζεηο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θάζε ρξφλν. 

ηνλ Πίλαθα 1.9 εκθαλίδνληαη νη πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ ζε πνζφηεηεο θαη αμία απφ ην 

2004 κέρξη θαη ην 2009 (ηειεπηαίν έηνο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ).  

 

Πίλαθαο 1.9 

Ληαληθέο πσιήζεηο θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ (2004-2009) 

Έηνο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Πνζόηεηα 

εθαη.ηεκ. 41.953.521 45.074.331 48.280.146 51.739.074 53.876.395 55.170.070 

Αμία εθαη.€ 471.088.061,72 547.546.065,71 633.018.422,34 714.973.399,73 776.761.710,88 840.993.213,80 

Πεγή: ΗΟΒΔ 

χκθσλα κε ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκαθείσλ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κεξίδηα 

αγνξάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ. Σα πξσηεία θαηέρεη ε Pfizer (8,5%), αθνινπζνχλ νη Sanofi-

Aventis (8,3%), Novartis Pharma (7,0%), AstraZeneca (6,0%), GSK Pharma(4,7%), Merck 

Shark Dohme (4,6%), Lilly (3,4%), Boehringer Ingelheim (3,0%), Bristol Myers (2,8%), 

Wyeth (2,8%), Janssen Cilag (2,8%), Abbott (2,7%), Roche Pharma (2,5%) θαη Elpen (2,3%). 

 

1.5 Αλαθεθαιαίσζε 

 Σν απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο απνδεηθλχεηαη απφ ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηηκή ηνπ 

παξαγφκελνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα νξίδεηαη σο ε ηηκή θφζηνπο θαη πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο γηα έξεπλα. Παξαγσγή, ζπζθεπαζία, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο, δηάζεζεο θαη 

δηάδνζεο. Σα εηζαγφκελα θάξκαθα ιακβάλνπλ ηελ ηηκή δηάζεζεο ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ 
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κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηε δψλε ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ, κε ηελ γεληθή 

ηηκή λα έρεη κεησζεί θαηά 27% ηελ ηειεπηαία δηεηία. 

Ζ δνκή ηνπ θαξκάθνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο πξηλ ιάβεη ηελ 

ηειηθή ηεο κνξθή, φπνπ ην ΦΠΑ κεηψζεθε ζην 6,5%, ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ 

ρνλδξέκπνξα ζην 5,4%, ην πνζνζηφ θέξδνπο ηεο ιηαληθήο ζην 24,34% θαη ηέινο ην θέξδνο 

ηνπ παξαγσγνχ απμήζεθε ζην 63,76%, ελψ ηαπηφρξνλα εθαξκφζηεθε έκκεζε κείσζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ θαξκαθείσλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο πνζνζηηαίαο επηζηξνθήο (rebate) πξνο ηνπο ΦΚΑ.  

Ζ πξνζθνξά ησλ θαξκάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ, ησλ θαξκαθαπνζεθψλ, αλεμάξηεησλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ, θαη 

κέζσ ησλ θαξκαθείσλ. ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 427 θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη 100 παξαγσγηθέο κε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ζηα 

€2.027 εθαη. ην 2009. Οη πην θεξδνθφξεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο βάζεη κηθηψλ θεξδψλ, 

θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαη θεξδψλ EBITDA είλαη νη Alapis ABEE, ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ θαη 

ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ, ελψ νη αληίζηνηρεο εηζαγσγηθέο είλαη νη Sanofi-Aventis AEBE, Novartis 

Hellas AEBE θαη ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ. Ο θιάδνο ηεο πξνζθνξάο παξνπζίαδε 

άλζηζε κέρξη ην 2009 κε εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 14,1%, ελψ ην 2012 ππαλαρψξεζε θαηά 

15,7%. Παξάιιεια, εκθαλίδεη κεγάιε ζπγθέληξσζε δεδνκέλνπ φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

ησλ 10 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη 51,8%.  

Οη θαξκαθαπνζήθεο απνηεινχλ ηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ηνπ θαξκάθνπ κε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ πξνκήζεηα, απνζήθεπζε, δηαλνκή θαη εμαγσγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηα θαξκαθεία. Οη αλεμάξηεηεο 

θαξκαθαπνζήθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη πεξίπνπ 100 θαη εκθάληδαλ αχμεζε κε 

εηήζην ξπζκφ 8,7% κέρξη θαη ην 2009, ελψ ην 2012 εκθάληζαλ κείσζε θαηά 9,7%. Οη πην 

θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο είλαη νη Μαξηλφπνπινο Κ.Π. ΑΔ, ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ θαη 

ΣΡΟΤΜΑ Η. Φαξκαθαπνζήθε ΑΔ. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθαπνζεθψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη πεξίπνπ 40 θαη εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 25,4% γηα ην 

2010. Πξψηεο ζε θεξδνθνξία εκθαλίδνληαη ν πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Θεζ/θεο 

ΤΝ.ΠΔ, ν ΠΔΗΦΑΤΝ Πεηξατθφο Φαξκαθεπηηθφο ΤΝ.ΠΔ. θαη ν ΤΝ.ΦΑ. ΑΔ. 
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Σα θαξκαθεία απνηεινχλ ην ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο δηαλνκήο ησλ θαξκάθσλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνζθνξά είλαη ζεζκηθά νξηνζεηεκέλε ζε επίπεδν ηηκψλ θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ θαξκαθείσλ είλαη ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, παξ’ φηη εκθαλίδνπλ ηζρπξή ζπγθέληξσζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαη ζηελ 

Θεζζαινλίθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Ζ δήηεζε γηα ηα θάξκαθα εμαξηάηαη απφ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, επνκέλσο ε 

δήηεζε γηα θάξκαθα απνηειεί κηα παξάγσγε δήηεζε. Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ είλαη 

ηδηφκνξθε δηφηη ε ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ θαηαλαισηή-αζζελή είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε. 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ζηελ ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο, ζηε θχζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ζηελ πξνθιεηή δήηεζε.  

Ο αζζελήο δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ψζηε λα ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα ηα 

θάξκαθα πνπ ρξεηάδεηαη, επνκέλσο ν ηαηξφο είλαη απηφο πνπ κε γλψκνλα ηηο γλψζεηο ηνπ 

απνθαζίδεη γηα ηνλ αζζελή. Ο γηαηξφο έρεη ηνλ έιεγρν, ελψ ν αζζελήο δηαηππψλεη ηελ 

αλάγθε. Σν ζχζηεκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο έρεη αλαιάβεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θαξκάθσλ κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη ηηο αληζφηεηεο ζηελ πεξίζαιςε, δεδνκέλνπ φηη ηα 

θάξκαθα απνηεινχλ θνηλσληθφ αγαζφ. Ζ ελ ιφγσ αγνξά εκθαλίδεη ην παξάδνμν ηεο 

ηξηρνηνκεκέλεο δήηεζεο, θαζψο άιινο δηαηππψλεη ηελ αλάγθε, άιινο ηελ δήηεζε θαη άιινο 

πιεξψλεη ην θφζηνο αγνξάο. 

Ζ δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ηηκήο ησλ 

θαξκάθσλ θαη ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο αζζέλεηαο. Απηνί είλαη θαη νη αληηθεηκεληθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο. Ζ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ δηαδξακαηίδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ξφιν ζε απηή ηε ζρέζε, θαζψο φζνλ αθνξά ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ν αζζελήο 

θαηαβάιιεη κφλν κηα κηθξή ζπκκεηνρή θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ OTC ε ηηκή δελ μεπεξλά 

ηελ πξνζθεξφκελε παξνρή, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Αθφκα θαη αλ ζηα OTC ε ηηκή 

ζεσξείηαη παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή πνπ επηζπκεί ν θαηαλαισηήο-αζζελήο λα θαηαβάιεη 

ππάξρνπλ αξθεηά ελαιιαθηηθά πξντφληα πνπ κπνξεί λα επηιέμεη. 

 Ζ θξηζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαζνξίδεηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ δηαθέξνπλ ζην 

θάζε άηνκν. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ αξρηθά ηελ αλάγθε ζηνλ 

αζζελή θαη θαη΄ επέθηαζε ηε δήηεζε, φπσο νη δεκνγξαθηθνί, ην πξνθίι πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή επκάξεηα, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, νη θξαηηθέο 
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πνιηηηθέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηαηξψλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ, ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη ε ελ 

γέλεη εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ.  

 

2.2 Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο 

ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε ειηθία, ην θχιν, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ο 

πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 10.787.690 θαηνίθνπο θαηαγεγξακκέλνπο απφ ηελ 

ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011, εθ ησλ νπνίσλ ην 49,2% είλαη άληξεο θαη ην 50,8% είλαη 

γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο ζχκθσλα κε έξεπλεο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξα θάξκαθα ζε ζρέζε 

κε ηνπο άληξεο, θαζψο δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα ζπκπηψκαηα θαη αλαδεηνχλ ηελ 

ζεξαπεία. Δπηπξφζζεηα, ε αλαπαξαγσγηθή θχζε ηεο γπλαίθαο ηελ εθζέηεη πεξηζζφηεξν ζην 

πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα πεξίζαιςεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηα θάξκαθα. Παξ’ φηη νη άληξεο 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

λνζεξφηεηαο, ηδηαίηεξα ρξφλησλ παζήζεσλ. 

Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ δήηεζε γηα θάξκαθα, θαζψο νη 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θάησ ησλ 15 εηψλ θαη άλσ ησλ 65 είλαη απηέο πνπ θαηαλαιψλνπλ ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ θαξκάθσλ. Σα παηδηά είλαη πην επαίζζεηα ζηηο επνρηαθέο αζζέλεηεο, ηηο 

θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, ηηο παηδηθέο αζζέλεηεο θαη λνζνχλ ζπρλφηεξα απ’ φηη νη ειηθησκέλνη 

νη νπνίνη αλήθνπλ ζε κηα επαίζζεηε θαηεγνξία θαη θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ ρξφληνη ρξήζηεο 

θαξκάθσλ ιφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο ζχκθσλα κε 

κειέηεο, κεηψλεη ην άγρνο, εκπνδίδεη ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο, ελζαξξχλεη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ πγεία θαη ηελ επεμία θαη βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

επηβηψλεη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ν ηφπνο θαηνηθίαο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα 

θάξκαθα. Οη δηακέλνληεο ζε αζηηθά θέληξα έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, επνκέλσο εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη 

ρακειφηεξεο γηα θάξκαθα, δηφηη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξφιεςεο θαη φρη ηεο 

θαηαζηνιήο, ζε αληίζεζε κε ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία είλαη 

κηθξφηεξεο, ελψ νη δαπάλεο γηα θάξκαθα είλαη απμεκέλεο. 
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2.3 Πξνθίι Τγείαο 

Σν πξνθίι πγείαο αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι, ε γπκλαζηηθή 

θαη ε ςπρνινγία πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν πγείαο. πσο θαίλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

θαηαζηεί πςειά ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαπλίδνπλ, θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, 

ππεξζηηίδνληαη κε θαθήο πνηφηεηαο ηξνθέο, ελψ ηαπηφρξνλα απνιακβάλνπλ ηελ θαζηζηηθή 

δσή. Σν άγρνο, ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα, απνηειεί κηα ζχγρξνλε αζζέλεηα, ε νπνία 

επηθέξεη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη απνηειεί παξάγνληα γηα εκθάληζε πνιιψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζπλεπψο θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ρξήζε θαξκάθσλ. Λφγσ απηνχ ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο 

λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε αζζέλεηεο πνπ ρξήδνπλ ιήςεο καθξνρξφληαο θαξκαθεπηηθήο 

ζεξαπείαο. Ζ λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζλεζηκφηεηα απνηεινχλ δείθηεο κέηξεζεο 

ηεο πγείαο ή κε ηνπ πιεζπζκνχ, ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ αλαθεξφκαζηε 

ηαπηφρξνλα θαη ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ θαξκάθσλ, θαζψο απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ 

επαλάθηεζε ηεο πγείαο. 

 

2.3.1 Πεξηβάιινλ 

Σν πεξηβάιινλ επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο, αθνχ ε θαηαζηξνθή 

ηνπ ζεσξείηαη ππαίηηα γηα αξθεηέο αζζέλεηεο. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππαίηηα γηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη αιιεξγίεο. Ζ θαηαζηξνθή ησλ πδξνβηφηνπσλ θαη 

ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ζηα νπνία θαιιηεξγνχληαη ή εθηξέθνληαη νη 

ηξνθέο δεκηνπξγνχλ επηβιαβείο ζπλζήθεο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Γεδνκέλνπ φηη 

θαηαλαιψλνληαο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θπηνθάξκαθα ή πνπ έρνπλ δηαβξσζεί ηα ζπζηαηηθά 

ηνπο, επεξεάδεηαη ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ θαη είλαη επηξξεπέο ζε κνιχλζεηο θαη 

αζζέλεηεο, αθφκε παξακνλεχεη ν θίλδπλνο εκθάληζεο λέσλ αζζελεηψλ ή θξνπζκάησλ ηψλ πνπ 

έρνπλ εμαιεηθζεί. χκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληνιφγνπο αλ ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην 

πεξηβάιινλ ήηαλ πην νπζηαζηηθή, ν πιεζπζκφο ζα ήηαλ πην πγηήο, ζα λνζνχζε ιηγφηεξν, θαη 

ζα πεξηνξίδνληαλ ε δήηεζε γηα θάξκαθα. 
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2.3.2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαζψο απνηειεί θχξην 

πξνζδηνξηζηηθφ δείθηε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

ρακειφ εηζφδεκα είλαη παξάγνληαο γηα ηελ αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ αλαγθψλ (ηξνθή, 

ζηέγαζε, θιπ) κε απνηέιεζκα ην ρακειφ επίπεδν θνηλσληθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

ρακειή πνηφηεηα δσήο, ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο. Σα ρακειά εηζνδήκαηα δελ δχλαληαη λα 

δαπαλήζνπλ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα πξφιεςε κε απνηέιεζκα λα δαπαλνχλ κφλν γηα 

θαηαζηνιή ηεο αζζέλεηαο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη κεηαμχ αηφκσλ κε ρακειά θαη πςειά 

εηζνδήκαηα, ππάξρεη δηαθνξά 7 εηψλ ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, θαζψο επίζεο, έρνπλ 

παξαηεξεζεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα αλάκεζα ζε ρακειφηεξεο θαη 

πςειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. εκεηψλεηαη, φκσο, φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ πςειψλ θαη 

πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ εμαιείθνληαη.  

 

2.3.3 Σερλνινγηθή αλάπηπμε 

Ζ βηνηερλνινγία βειηηψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη θαζεκεξηλά, άιισζηε ε αγνξά ηνπ 

θαξκάθνπ είλαη εληάζεσο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). Ζ εμέιημε ζηελ παξαγσγή θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζθεπαζκάησλ νδεγνχλ ζηελ δήηεζε γηα λέα θάξκαθα, ψζηε λα ζεξαπεπηνχλ 

φιεο νη αζζέλεηεο.   

 

2.3.4 Κξαηηθέο πνιηηηθέο 

Ζ θξαηηθή παξέκβαζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηειεηψλ ηεο 

αγνξάο θαξκάθσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο, ηελ θπξηαξρία 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιηζεο πγείαο απφ ηνλ εζηθφ θίλδπλν ηεο 

ππεξβάιινπζαο δήηεζεο ή/θαη ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο. Ο γηαηξφο θαη ν αζζελήο δελ είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε φηη αθνξά ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, δεδνκέλνπ φηη ακθφηεξνη δελ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θαξκάθσλ. Σν θξάηνο απνηειεί ην έλα απφ ηα 

ηξία ζθέιε ηεο ηξηρνηνκεκέλεο δήηεζεο, αθνχ απνδεκηψλεη ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ. 

Σαπηφρξνλα, ην θξάηνο απνηειεί ζχζηεκα αζθάιηζεο, κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, 

πάξνρν πγείαο θαη ηδξπκαηηθήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηέινο ζχζηεκα επηζηξνθήο-

απνδεκίσζεο ηνπ αζζελή ιφγσ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
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2.3.5 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηαηξώλ θαη θαξκαθνπνηώλ 

Οη γηαηξνί δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο., 

θαζψο είλαη εθείλνη νη νπνίνη θξίλνπλ ηελ αλάγθε ηνπ αζζελή-θαηαλαισηή θαη 

ζπληαγνγξαθνχλ ηα θάξκαθα, κε απνηέιεζκα λα νξίδνπλ ηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςή ηνπ. 

Αλάινγα κε ηηο γλψζεηο, ηελ θξίζε θαη ηελ θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ γηαηξνχ, απμάλεηαη ή 

κεηψλεηαη ε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. Οη γηαηξνί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπληαγνγξαθνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα είηε ιφγσ εηδηθφηεηαο είηε ιφγσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηαηξηθνχο 

επηζθέπηεο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηαηξψλ κεηξάηαη κε ηελ θαιή 

θιηληθή εηθφλα ησλ αζζελψλ θαη ηελ νξζή πνιηηηθή ρνξήγεζεο θαξκάθσλ. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ θαξκαθνπνηψλ δηαθαίλεηαη απφ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε θάξκαθα θαη 

εηδηθφηεξα ζηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (OTC), ηα νπνία δελ ρξήδνπλ ηαηξηθήο 

ζπληαγήο θαη είλαη ηα κφλα θάξκαθα πνπ θαηαλαιψλνληαη κε ηελ απζφξκεηε δήηεζε ηνπ 

αζζελή-θαηαλαισηή. Αθφκε, φκσο θαη ζηα OTC θάξκαθα, νη γλψζεηο θαη ε γλψκε ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ δήηεζε. 

 

2.3.6 Αλαγλσξηζηκόηεηα κάξθαο θαη εκπνξηθή πνιηηηθή θαξκαθεπηηθώλ 

Πνιινί αζζελείο επηδηψθνπλ λα ηνπο ρνξεγνχληαη ζπγθεθξηκέλνπ ινγφηππνπ 

θάξκαθα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Κάπνηνη ζεσξνχλ θαιχηεξν θάπνην θάξκαθν γηαηί ηνπο ην 

είρε ζπληαγνγξαθήζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ν γηαηξφο, γηαηί απηφ θαηαλαιψλεη θάπνηνο 

γλσζηφο ηνπο, γηαηί ην είδαλ ζην δηαδίθηπν, γηαηί ηνπο ην πξφηεηλε ν θαξκαθνπνηφο ηνπο, είηε 

γηαηί απηφ δηαθεκίδεηαη ζε θάπνην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ινγφηππνπ 

δηακνξθψλεη ηελ δήηεζε απφ πιεπξάο θαηαλαισηή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Οη εηαηξίεο 

γλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ brand name ηεο εηαηξίαο θαη ησλ θαξκάθσλ θαη γηα απηφ ηνπ 

ιφγν εθαξκφδνπλ εκπνξηθέο πνιηηηθέο, φπσο ηελ πξνψζεζε-δηαθήκηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθεπαζκάησλ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο (έληππα, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδίθηπν) θαη 

θπζηθά ζηνπο γηαηξνχο, κέζσ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ.  
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2.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη παξάγσγε ηεο δήηεζεο γηα πγεία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηνκνξθίεο, φπσο ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο ηνπ αζζελή απφ ηνλ ηαηξφ θαη ηελ 

κεζνιάβεζε ησλ ΦΚΑ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαξκάθσλ. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή 

δήηεζε ηνπ αζζελή γηα θάξκαθα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα πγεία. Σν εηζφδεκα ηνπ 

αζζελνχο, ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ, θαη ε θξηζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο απνηεινχλ ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο. Ζ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ, ιφγσ ηεο αλειαζηηθφηεηαο 

ηνπ αγαζνχ, δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ δήηεζε πέξαλ ησλ OTC θαξκάθσλ. Σν εηζφδεκα 

πξνζδηνξίδεη αξθεηά ην επίπεδν πγείαο, θαζψο άηνκα κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα λνζνχλ 

ιηγφηεξν θαη απμάλεη ηελ δήηεζε, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δήηεζεο θαξκάθσλ κε 

κεγαιχηεξε άλεζε ζε πεξίπησζε αζζελείαο. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο είλαη κηα 

παξάκεηξνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζην θάζε άηνκν, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην πξνθίι πγείαο, ην νπνίν εκθαλίδεη απμεκέλε θαηαλάισζε θαπλνχ 

θαη αιθνφι, θαθήο πνηφηεηαο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, άγρνο θαη έιιεηςε θαιήο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο. Θεσξείηαη φηη ε κφιπλζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θάξκαθα. 

εκαληηθφ ξφιν, ιφγσ ησλ ηδηνκνξθηψλ, παξνπζηάδεη ε παξεκβαηηθή θξαηηθή πνιηηηθή κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο, νη γηαηξνί θαη νη θαξκαθνπνηνί κέζσ ηεο ζπληαγνγξαθηθήο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο θαη ηέινο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε νξίδεηαη σο ε δαπάλε γηα θάξκαθα θαη ινηπά θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζηελ πξσηνβάζκηα (κε ηδξπκαηηθή) πεξίζαιςε θαη αθνξά 

κφλν ζηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα θαξκαθεία ηεο ρψξαο, ελψ αληίζεηα ε 

θαηαλάισζε θαξκάθσλ κέζα ζε λνζνθνκεία ζεσξείηαη ελδηάκεζε αλάισζε θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ λνζνθνκεηαθή δαπάλε. ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη θάξκαθα 

ζπληαγνγξαθνχκελα, κε ζπληαγνγξαθνχκελα, πξσηφηππα θαη φκνηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα, λαξθσηηθέο νπζίεο, νξνί θαη εκβφιηα, βηηακίλεο, κέηαιια θαη απφ ζηφκαηνο 

ρνξεγνχκελα αληηζπιιεπηηθά, θαζψο θαη επίδεζκνη, ειαζηηθέο θάιηζεο, θα.  

Ζ Φαξκαθεπηηθή δαπάλε αλαιχεηαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή, εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

γηα θάξκαθα (απνδεκίσζε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ή θάιπςε 

δαπάλεο απφ ην ΔΤ θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ). Ζ ηδησηηθή πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα δαπάλε (out-of-

pocket payment), ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ (co-payment), θαζψο θαη ηελ 

απνδεκίσζε κέξνπο ηεο δαπάλεο απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

Δπίζεο, ιαλζαζκέλα πξνθχπηεη ε ηαχηηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κε ηηο 

θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο. Οη πσιήζεηο θαξκάθσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο 

ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο/θαξκαθεία θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) θαη είλαη έλα κέγεζνο πνπ αθνξά ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. 

Χο θαξκαθεπηηθή δαπάλε νξίδεηαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο 

εθηφο λνζνθνκείσλ θαη απνηειεί κέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ δήηεζε. Ζ θαηαλάισζε 

θαξκάθσλ εληφο ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί ελδηάκεζε αλάισζε θαη απνηειεί κέξνο ηεο 

δαπάλεο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (νπιηψηεο Κ. θαη Βίηζνπ Δ., 2010). 

Ζ δαπάλε πγείαο σο πνζνζηφ βξίζθεηαη ζην 9,7% θαη είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 9%, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ Διιάδα ππήξμε ηαρχηεξε, ζρεδφλ δηπιάζηα, εηήζηα αχμεζε ηεο θαηά 

θεθαιήλ δαπάλεο πγείαο (6,9%) ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
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(3,8%) ηελ πεξίνδν 2000-2007. Σελ ίδηα πεξίνδν ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

ππεξδηπιαζηάζηεθε, απνηειψληαο ην 21,6% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ην 2007.  

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηεινχζε ην 1/5 ηεο δαπάλεο πγείαο ην 2007, ελψ ηελ πεξίνδν 

2000-2007 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηέιεζε θαηά κέζν φξν ην 87% ηεο 

ζπλνιηθήο, έλαληη ηεο ηδησηηθήο πνπ απνηέιεζε ην 13%. Σν 2000 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε ήηαλ 67,8% ηεο ζπλνιηθήο, ελψ ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ απμάλνληαλ σο ην 2007 

πνπ άγγημε ην 94,6% ηεο ζπλνιηθήο. Καη’ επέθηαζε ε ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε απφ 

32,2% πνπ ήηαλ ην 2000 έθηαζε ζην 5,4% ην 2007.  

Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), 

σο ν κεγαιχηεξνο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ (55%), αθνινπζνχλ ν ΟΓΑ κε 31%, ν ΟΑΔΔ κε 7%, ηα ππφινηπα 

ηακεία κε 7% θαη ην ΣΑΤ θαη ην ΣΜΔΓΔ κε 1%.  

Ζ πξαγκαηηθή θαηά θεθαιήλ θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 

ΟΟΑ ην 2011, απμήζεθε θαηά 11,1% εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2009, δεδνκέλεο ηεο 

εμέιημεο ηεο ηδησηηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηεο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

νη νπνίεο θαηά κεγάιν πνζνζηφ αληηζηνηρνχλ ζηηο θξαηήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα 

πεξίζαιςε. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απμάλεηαη κε 

έληνλν ξπζκφ, ελψ παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Χο ζπλέπεηα απηήο 

ηεο ζπλερνχο αχμεζεο, πξνθχπηεη αλεζπρία, ε νπνία ζπλάδεη κε ηελ γεληθφηεξε αλαηαξαρή 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν ζχζηεκα πγείαο θαη ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ.  
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Πίλαθαο 3.1 

Δμέιημε Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο 2000-2007 

Έηνο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

πλνιηθή Φαξκαθεπηηθή 

Γαπάλε 
1.884 1.941 2.073 2.528 2.718 3.114 3.761 4.542 

Φαξκ/θε Γαπάλε σο % ηεο 

Γαπάλεο Τγείαο 
17,8% 15,5% 15,2% 17,1% 17,8% 17,5% 19,3% 21,6% 

Φαξκ/θε Γαπάλε σο % ηνπ 

ΑΔΠ 
1,4% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 2,0% 

Γεκφζηα Φαξκ/θε Γαπάλε 
1.278 1.502 1.805 2.165 2.425 2.869 3.512 4.039 

Γεκφζηα Φαξκ/θε Γαπάλε σο 

% ηεο πλνιηθήο Φαξκ/θεο 

Γαπάλεο 

67,8% 77,4% 87,1% 85,6% 89,2% 92,1% 93,4% 88,9% 

Πεγή: ΔΓΤ, 2011 (ζε εθαη.€) 

 

Σν χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο θαξκάθσλ (Q) ή ηελ πνζφηεηα(q) επί ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ (n) επί ηελ ηηκή 

ηνπο (p). 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.1 

Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε –Εήηεζε & Πξνζθνξά 
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Άξα ε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πξνθαιείηαη είηε απφ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

θαξκάθσλ είηε απφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, κεηξψληαο ηνλ ζε απφιπην λνχκεξν ή ζε 

πιεζπζκφο πνπ θαηαλαιψλεη θάξκαθα, νπφηε ε δαπάλε εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

θαηαλαιηζθφκελσλ θαξκάθσλ απφ ηνλ ππάξρνλ πιεζπζκφ ή απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα 

απμήζεσλ. 

Φπζηθά, κπνξεί ε αχμεζε λα πεγάδεη απφ ηηο αληηθεηκεληθέο παξακέηξνπο, πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζηελ ζπλάξηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ή κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

έκκεζσλ δηεξγαζηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 

 

3.2 Παξάγνληεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

Πνιιέο θνξέο νη παξάγνληεο αχμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηαπηίδνληαη κε 

ηνπο παξάγνληεο δήηεζεο ησλ θαξκάθσλ. Πξνζεγγίδνληαο ζεσξεηηθά απηή ηε ινγηθή, δελ 

πξνθχπηεη άκεζε απφξξηςε ηεο, θαζψο πνιινί παξάγνληεο ζπκπίπηνπλ θαη δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη παξάγνληεο ηεο δήηεζεο 

πνπ δελ απνηεινχλ παξάκεηξν ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο δεδνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Ζ πεξηβαιινληηθή επηδείλσζε, ε θιηκαηηθή αιινίσζε θαη ε γεληθφηεξε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπλεπάγνληαη εκθάληζε αζζελεηψλ. Αθφκα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, 

πνπ είλαη κηα ρψξα κε κεζνγεηαθφ θιίκα, ήπηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ρσξίο πνιιέο 

αιινηψζεηο, εκθαλίδεηαη κηα ζρεηηθή εηήζηα αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ινηκσδψλ λφζσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 4,67%. Σν 1996 ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ αληηζηνηρνχζε ζε 142.971, ελψ ην 

2004 έθηαζαλ ζηα 203.126 θξνχζκαηα. 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθφ θξάηνο θαη είλαη ζε ζέζε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

ηεο ζέζεο λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηα βαζηθά αγαζά (ηξνθή, λεξφ), κε βάζε 

ηηο πεγέο χδξεπζεο θαη ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο (ηξνθή θαη 

πφζε), θαζψο θαη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο, νπφηε δελ εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο αζζελεηψλ ζπλπθαζκέλσλ κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλάξηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο, νη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ είλαη ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ, ν πιεζπζκφο θαηά απφιπην αξηζκφ θαη ε 
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πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη, ε νπνία κεηξάηαη κε ηελ λνζεξφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ . 

Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε έκκεζα, 

φπσο ε αιπζίδα παξνρήο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο (γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, αζζελείο, ζχζηεκα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο), ε πνηφηεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, ε αιπζίδα δηαθίλεζεο 

ηνπ θαξκάθνπ, ν έιεγρνο ή ε έιιεηςε ειέγρνπ ζην ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο θαη 

κεραλνξγάλσζεο, ην ειιηπέο ζχζηεκα απνδεκίσζεο, ε κε εθηελήο ρξήζε γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ θαη ηέινο, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ, κέζσ ηνπ marketing, λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη ελ ζπλερεία ηα θέξδε ηνπο. 

 

3.2.1 Πιεζπζκόο 

Μηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά απφιπην λνχκεξν είλαη ινγηθφ θαη 

αλακελφκελν λα επηθέξεη αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, αθνχ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

δχλαληαη λα θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξα θάξκαθα. Σν 2001 ν πιεζπζκφο ήηαλ 10.964.020, 

ελψ ην 2011, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ήηαλ 11.329.600, δειαδή απμήζεθε 

θαηά 3,3% ζε 10 έηε, νπφηε ε εηήζηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νξίδεηαη ζην 0,33%. Γηα ην ίδην 

δηάζηεκα (2000-2007, ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απμήζεθε κε 

17,25% κέζν εηήζην πνζνζηφ, νπφηε ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, σο απφιπην λνχκεξν, 

ζπκβάιιεη ελ κέξεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

3.2.2 Ννζεξόηεηα πιεζπζκνύ 

Ζ λνζεξφηεηα (morbidity) νξίδεηαη σο ε ζπρλφηεηα, ην είδνο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζεκάησλ ηα νπνία επηπνιάδνπλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Σν ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαζεκεξηλφο ρξήζηεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, γηα 

απηφ θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί ε ειηθηαθή ζχλζεζή θαη ε παζνγέλεηα πνπ εκθαλίδεη 

ν πιεζπζκφο. Ζ δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ελφο πιεζπζκνχ έρεη σο δείθηεο ησλ δείθηε γήξαλζεο 

θαη ην δείθηε εμάξηεζεο. Ο δείθηεο γήξαλζεο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ, πξνο ηνλ πιεζπζκφ κε ειηθία θάησ ησλ 14 εηψλ. Ο 

δείθηεο εμάξηεζεο είλαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
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(ειηθηαθέο νκάδεο 0-14 θαη άλσ ησλ 65 εηψλ) πξνο ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ειηθίαο 

15-64.  

Ο δείθηεο εμάξηεζεο παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξφο, κε ηηκή 48,91% γηα ην 2006, θαζψο ε 

αχμεζε ησλ ειηθησκέλσλ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ. 

Αληίζεηα, ν δείθηεο γήξαλζεο, ηελ δεθαεηία 1996-2006, απμήζεθε θαηά 45,5% θηάλνληαο 

ζην 129,31 ην 2006. Σν 2000, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ 

αλέξρνληαλ ζην 16,6%, ελψ ην 2009 απμήζεθε ζην 18,8%. Σαπηφρξνλα, ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο ην 2000 ήηαλ 78έηε, ελψ ην 2010 απμήζεθε ζε 79,78 έηε, επνκέλσο απμήζεθε 

θαηά 2,3% ζηε δεθαεηία. Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί παξάγνληα δηφγθσζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, φκσο δελ δηθαηνινγεί ηνλ ξπζκφ αχμεζήο ηεο. 

Άιισζηε, νη άλσ ησλ 65 παξακέλνπλ αξθεηά πγηείο θαη ελεξγά κέιε ζην παξαγσγηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, αθνχ ηα ρξφληα πγείαο 

άλσ ησλ 65 εηψλ είλαη ηα 72,2 έηε γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκφ θαη ηα 71,6 έηε γηα ην αλδξηθφ 

πιεζπζκφ. Σν πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε ην 2009 ππνινγίδεηαη ζε 80,3 έηε, 

απμεκέλν θαηά 10,4 έηε ελ ζπγθξίζεη κε ην 1960 θαη ην πξνζδφθηκν δσήο ζηελ ειηθία ησλ 65 

εηψλ έρεη δηεπξπλζεί θαηά 20,2 έηε ζηηο γπλαίθεο (85,2 εηψλ) θαη θαηά 18,1 ζηνπο άλδξεο 

(73,1 έηε), πξφθεηηαη γηα θέξδνο θαηά 3,9 θαη 3,2 έηε, αληίζηνηρα, απφ ην 1960. ινη νη 

δείθηεο απνδεηθλχνπλ φηη ν πιεζπζκφο νδεγείηαη ζηελ γήξαλζε, φκσο απηή ε γήξαλζε δελ 

αθνινπζείηαη απφ ζσκαηηθή θαηάπησζε φπσο παιαηφηεξα, άιισζηε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

άλσ ησλ 65 πνπ εθηηκά φηη ραίξεη θαιήο πγείαο αγγίδεη ην 37,3% ( 43% άλδξεο θαη 32,6% 

γπλαίθεο). 

Οη δείθηεο λνζεξφηεηαο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα γηα ηελ Διιάδα, γηαηί 

ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο λνζεξφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δείθηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Αμηνινγνχληαη θπξίσο ηα 

ζηνηρεία απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία 

ησλ εμειζφλησλ αζζελψλ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο λνζεξφηεηαο είλαη κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Πξνζδφθηκνπ Τγηνχο δσήο (Healthy Life Expectancy) θαη δεηθηψλ φπσο ηα Υξφληα 

Απαιιαγκέλα απφ Αληθαλφηεηα (Disability Adjusted Life Years, DALYs). Σν Πξνζδφθηκν 

Τγηνχο δσήο είλαη αξθεηά πνιχπινθν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, αιιά δίλεη ηελ εηθφλα ηεο 

ζπλνιηθήο λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ βαζκνχ, ζηνλ νπνίν ε αχμεζε ηνπ 
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πξνζδφθηκνπ δσήο ζπλνδεχεηαη απφ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα DALYs 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα απνιεζζέληα ρξφληα δσήο εμαηηίαο πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ηα 

ρξφληα πγηνχο δσήο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), θπξηφηεξε αηηία απψιεηαο 

Υξφλσλ Εσήο Απαιιαγκέλσλ απφ Αληθαλφηεηα είλαη ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, κε 

δεχηεξε ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα. Μεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αθνινπζεί ε 

θαηάζιηςε, πνπ ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ απψιεηα ηνπ 80% ησλ DALYs πνπ ράλνληαη 

εηεζίσο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία, ζηηο δέθα ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο απψιεηαο 

DALYs, πνιιψλ ρξφλησλ, κε ζαλαηεθφξσλ λνζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ, πνπ επηβαξχλνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πγεία. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε απψιεηα αθνήο, νη άλνηεο θαη ε θαηάζιηςε. 

Ο δείθηεο επηθξάηεζεο ηεο άλνηαο ην 2009 γηα ηνλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 60 εηψλ ήηαλ 5,1% 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ θαη ην άκεζν θφζηνο απφ ηελ ζεξαπεία ηνπο 

αλέξρνληαλ ζην 0,44% ηνπ ΑΔΠ. 

Πίλαθαο 3.2 

πρλόηεξεο Αηηίεο Απώιεηαο DALYs (2002) 

Αιτία Αριθμόσ DALYs Ποςοςτό επί του ςυνόλου 

Πλεσ οι αιτίεσ 1.393.137   

Αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια 130.517 9,4% 

Ιςχαιμικι καρδιοπάκεια 111.885 8,0% 

Κατάκλιψθ 72.775 5,2% 

Τροχαία ατυχιματα 51.404 3,7% 

Απϊλεια ακοισ, μθ ςυγγενισ 50.397 3,6% 

Alzheimer και λοιπζσ άνοιεσ 50.146 3,6% 

Καρκίνοσ τραχείασ, βρόγχων, πνεφμονα 48.553 3,5% 

Κατάχρθςθ αλκοόλ 48.424 3,5% 

Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ 38.437 2,8% 

Οςτεοαρκρίτιδα 32.509 2,3% 
Πεγή: WHO,2002 

Χο πξνο ην Πξνζδφθηκν Τγηνχο Εσήο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα θαηάηαμε, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΟΟΑ γηα ην 2009, έρεη 

κέζν Πξνζδφθηκν Τγηνχο Εσήο θαηά ηε γέλλεζε 79,5 έηε (77,1 γηα ηνπο άλδξεο θαη 81,9 γηα 

ηηο γπλαίθεο). Απηή ή επίδνζε ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 20
ε
 ζέζε παγθνζκίσο θαη ζηελ 12

ε
 ζέζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη θαλεξφ φηη ε δηάξθεηα ηεο πγηνχο 

δσήο είλαη αλάινγε κε ην πξνζδφθηκν δσήο, ζην νπνίν επίζεο ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο. 

πλνιηθά, ππνινγίδεηαη φηη νη άλδξεο παξακέλνπλ πγηείο ζην 91,1% ηεο δσήο ηνπο θαη νη 
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γπλαίθεο ζην 90% ηεο δσήο ηνπο. Ζ κηθξή δηαθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο δνπλ πεξηζζφηεξν θαη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα. 

Οη θχξηεο αηηίεο λνζειείεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ην 2003, ήηαλ ηα λνζήκαηα ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα λενπιάζκαηα θαη νη παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα ηεο θαηάηαμεο εκθαλίδνληαη ηα λνζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη 

ηξαπκαηηζκνί θαη νη δειεηεξηάζεηο απφ εμσηεξηθέο αηηίεο θαη ηα λνζήκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

 

Πεγή: ΔΤΔ 

Γηάγξακκα 3.2 

Αξηζκόο εμειζόλησλ αζζελώλ θαηά θαηεγνξία λνζειείαο (2003) 

Νοςήματα 
κυκλοφοριακοφ 

ςυςτήματοσ
15%

Ψυχικζσ 
Διαταραχζσ

2%

Νεοπλάςματα
10%

Νοςήματα 
δζρματοσ -

υποδόριου ιςτοφ
2%

Νοςήματα 
πεπτικοφ 

ςυςτήματοσ
10%

Λοιμώδη & 
παραςιτικά 
νοςήματα

3%

Νοςήματα 
νευρικοφ 

ςυςτήματοσ και 
αιςθητήριων 

οργάνων
8%

Συγγενείσ 
ανωμαλίεσ

1%

Νοςήματα 
ουροποιογεννητικ

οφ ςυςτήματοσ
8%

Τραυματιςμοί -
Δηλητηριάςεισ

8%

Νοςήματα 
αίματοσ

2%

Νοςήματα 
αναπνευςτικοφ 

ςυςτήματοσ
8%

Περιγεννητικά 
ςυμβάντα

1%

Λοιπά παθολογικά 
ευρφματα

9%

Ενδοκρινικά και 
μεταβολικά 
νοςήματα

2%

Επιπλοκζσ κφηςησ, 
τοκετοφ και 

λοχείασ
7%

Νοςήματα 
μυοςκελετικοφ 

ςυςτήματοσ
4%
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Παξά ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηελ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζζελψλ , ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη ειιηπή, δεδνκέλνπ φηη ν αζζελήο πνπ λνζεί δελ λνζειεχεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απιά δηαγηγλψζθεηαη ε 

λφζνο, ηνπ παξέρνληαη νη πξψηεο βνήζεηεο θαη ηνπ ζπζηήλεηαη/ρνξεγείηαη ε αλάινγε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. ηνλ Πίλαθα 3.3 εκθαλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ αζζελεηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα θαξκαθεπηηθή ρνξήγεζε, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

ΔΓΤ. 

Πίλαθαο 3.3 

Καηάηαμε αζζελεηώλ ζύκθσλα κε ηε ρξήζε θαξκάθσλ 

Κατηγορίεσ αςθενειών Ποςοςτό 

Καρδιολογικό/Κυκλοφοριακό 51,4% 

Μεταβολικό/Ενδοκρινολογικό 25,9% 

Ορκοπεδικό 15,9% 

Ρνευμονολογικό/Βρογχικό 9,4% 

Γαςτρεντερολογικό 5,0% 

Ψυχιατρικό 4,9% 

Νευρολογικό/Εγκεφαλικό 4,7% 

Νεφρολογικό/Ουρολογικό 4,5% 

Οφκαλμολογικό 3,6% 

Αγγειακό 2,5% 

Δερματικό 1,9% 

Κακοικθ Νεοπλαςία 1,6% 

Γυναικολογικό 1,4% 

ΟΛ 0,8% 

Άλλο 13,2% 
Πεγή: WHO, 2003 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηα DALYs, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηελ πξνθαινχκελε λνζεξφηεηα ζπλνςίδνληαη ζην θάπληζκα, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζε απηφ 

νθείιεηαη ην 12,9% ησλ ρακέλσλ DALYs, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε (11,8%), ην ππεξβάιινλ 

βάξνο (8,5%), ε πςειή ρνιεζηεξφιε (7,6%), θαηάρξεζε αιθνφι (4,3%), ε θαζηζηηθή δσή 

(3,5%), ε ρακειή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (2,6%), ηα λαξθσηηθά (1,7%), ην κε 

αζθαιέο ζεμ (0,8%) θαη ε έιιεηςε ζηδήξνπ (0,5%). 
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3.2.2.1 Γηαηξνθή 

Ζ δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί ηελ θιαζηθή πξνζηαηεπκέλε «κεζνγεηαθή 

δίαηηα», φκσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην 

πξφηππν απηφ. Ζ κέζε θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ζαιαζζηλψλ είλαη πεξίπνπ 100 

γξακκ./εβδνκάδα, φπσο θαη ε κέζε θαηαλάισζε θνηφπνπινπ, ελψ ε κέζε θαηαλάισζε 

θφθθηλνπ θξέαηνο θηάλεη ηα 140 γξακκ./εβδνκάδα. χκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, ε θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ζαιαζζηλψλ ζα πξέπεη λα είλαη 300-360 

γξακκάξηα εβδνκαδηαίσο, ε θαηαλάισζε πνπιεξηθψλ πεξίπνπ 240 γξακκάξηα θαη θφθθηλνπ 

θξέαηνο κφλν 60 γξακκ./εβδνκάδα. Παξάιιεια, ε θαηαλάισζε νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ 

αγγίδεη κφιηο ην 25% ηεο ζπληζηψκελεο πνζφηεηαο, ελψ ησλ δεκεηξηαθψλ ζην 50% ηεο 

ζπληζηψκελεο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ε κέζε θαηαλάισζε είλαη 2 

θξνχηα θαη 2 κεξίδεο ιαραληθψλ ηελ εκέξα έλαληη ηεο ζπληζηψκελεο πνπ είλαη δηπιάζηα. Σα 

γαιαθηνθνκηθά ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη 2 θνξέο ηελ εκέξα, φπσο θαη ζπκβαίλεη. Ζ 

κέζε θαηαλάισζε γιπθψλ είλαη πεξίπνπ 2 κεξίδεο αλά εβδνκάδα, φκσο νη ειηθίεο 18-34 εηψλ 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 3-4 κεξίδεο εβδνκαδηαίσο. 

ιεο απηέο νη απνθιίζεηο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, νθείινληαη ζην κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δελ αθνινπζεί ηελ δηαηξνθηθή ζπλήζεηα ηνπ πξσηλνχ θαη ηξψεη εθηφο 

ζπηηηνχ, ιφγσ ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ.  

Με ηελ θαθή δηαηξνθή ζπλδέεηαη ν πςειφο επηπνιαζκφο ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο, 

θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Hellas Health, ην 9,1% ηνπ πιεζπζκνχ δειψλεη φηη έρεη 

πςειέο ηηκέο ρνιεζηεξφιεο, ελψ εθηηκήζεηο ηνπ WHO απνδίδνπλ ζηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία 

πεξηζζφηεξνπο απφ 12.000 ζαλάηνπο εηεζίσο. ια απηά ηα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ηελ 

ζχλδεζε ηελ δηαηξνθήο κε ηελ ρξήζε θαξκάθσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε, ε νπνία ζα πεξηνξίδνληαλ αλ ν πιεζπζκφο αθνινπζνχζε θαιχηεξε δηαηξνθή θαη 

ζπλεπψο απνιάκβαλε θαιχηεξε θαη πγηέζηεξε πνηφηεηα δσήο. 

 

3.2.2.2 Κάπληζκα 

Σν θάπληζκα απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ πγεία, ην πην ζεκαληηθφ 

παξάδεηγκα επηιέμηκεο αλζπγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ππ’ αξηζκφλ έλα πξνιακβαλφκελε 
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αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Δπηιέγνληαο ην θάπληζκα, νη άλζξσπνη απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο δηαθφξσλ λφζσλ θαη κεηψλνπλ ην πξνζδφθηκν επηβίσζήο ηνπο. Σν 

ηαθηηθφ θάπληζκα (έζησ έλα ηνπιάρηζηνλ ηζηγάξν ηελ εκέξα) έρεη ζπζρεηηζηεί αηηηνινγηθά κε 

έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ λνζεκάησλ. Ο απμεκέλνο θίλδπλνο θαη ζηα δχν θχια είλαη αλάινγνο 

κε ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ηζηγάξσλ θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαπληζηηθήο ζπλεζείαο, 

θαζψο θαη αλάινγνο (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) κε ηνλ ηχπν ηνπ ηζηγάξνπ θαη ηνλ βαζκφ εηζπλνήο 

ηνπ θαπλνχ. 

 

Πίλαθαο 3.4 

Πνζνζηά θαπληζηώλ, θαηά θύιν θαη ειηθία (2006) 

Κάπληζκα 
Φύιν Ζιηθία 

χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Κάζε κέξα 40,0% 49,9% 30,8% 44,3% 50,8% 53,9% 47,0% 34,7% 16,5% 

Κακηά θνξά 3,1% 2,5% 3,6% 3,5% 3,3% 1,7% 7,3% 2,7% 1,3% 

Καζφινπ 56,9% 47,6% 65,6% 52,2% 45,9% 44,4% 45,7% 62,6% 82,2% 

Πεγή: Hellas Health 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα ην 2011, νη θαπληζηέο (>15 εηψλ) απνηεινχλ ην 

39,7% ηνπ πιεζπζκνχ (45% άλδξεο θαη 34% γπλαίθεο, νη νπνίεο θαηέρνπλ θαη ηελ 1
ε
 ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε ηνπ ΟΟΑ) θαη παξά ην κεγάιν πνζνζηφ, ην απφιπην κέγεζνο είλαη κεησκέλν 

θαηά 5,6% απφ ην 1999, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ ηζηγάξσλ έρεη πεξηνξηζηεί 

απφ ην 2006, πνπ ήηαλ 24 εκεξεζίσο, ζε 19 ηζηγάξα/κέξα. 

Σν θάπληζκα απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα ηελ εκθάληζε ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο 

πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ), ηφζν ζηνπο άλδξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Ζ ΥΑΠ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξφληα βξνγρίηηδα θαη ην εκθχζεκα. Οη ζάλαηνη απφ ΥΑΠ είλαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξνη ζηνπο 

θαπληζηέο, απ’ φηη ζηνπο κε θαπληζηέο. Οη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο αιιεξγηθέο 

αληηδξάζεηο, ρξφλην βήρα, απφρξεκςε (θιέκαηα), ζπξηγκφ (ζθχξηγκα) ηεο αλαπλνήο θαη 

δχζπλνηα. ζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα, ην 90% 

ησλ θαξθίλσλ ηνπ πλεχκνλα ζηνπο άλδξεο θαη ην 79% ζηηο γπλαίθεο νθείιεηαη ζην θάπληζκα, 

ελψ ν ζρεηηθφο θίλδπλνο γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα είλαη 22 θνξέο κεγαιχηεξνο ζηνπο άλδξεο 

θαπληζηέο, απ’ φηη ζηνπο κε θαπληζηέο θαη 12 θνξέο κεγαιχηεξνο ζηηο γπλαίθεο θαπλίζηξηεο, 

ζε ζρέζε κε ηηο κε θαπλίζηξηεο. Σν θάπληζκα ζπζρεηίδεηαη, αθφκε, κε πνιινχο άιινπο 
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θαξθίλνπο, φπσο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ ιάξπγγα, ηνπ θάξπγγα, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηεο 

ξηληθήο θνηιφηεηαο θαη ησλ παξαξίλησλ θφιπσλ, ηνπ νηζνθάγνπ, ησλ λεθξψλ θαη ηεο 

νπξνδφρνπ θχζηεο, θαζψο θαη κε ηελ ιεπραηκία. ρεδφλ ην 40% ησλ ζαλάησλ εμ’ αηηίαο φισλ 

ησλ κνξθψλ ηνπ θαξθίλνπ κπνξνχλ λ’ απνδνζνχλ ζην θάπληζκα. Σν 25% ησλ ζαλάησλ απφ 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα νθείιεηαη ζην θάπληζκα. Σν θάπληζκα απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο αξηεξηνζθιήξπλζεο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ, φπσο 

θαη ε ππέξηαζε, γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ηζραηκηθήο λφζνπ ηνπ κπνθαξδίνπ. Δμίζνπ ηζρπξή 

είλαη θαη ε ζχλδεζε αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη ηελ επίπησζε ησλ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ 

επεηζνδίσλ. Σν θάπληζκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απμεκέλε επίπησζε αλεπξπζκάησλ ηεο 

θνηιηαθήο ανξηήο, κηα δπλεηηθά ζαλαηεθφξα αζζέλεηα, πνπ πξνζβάιεη θπξίσο άλδξεο 

θαπληζηέο κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ. Σν θάπληζκα ζπζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ 

λνζεκάησλ θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ πεπηηθνχ έιθνπο. Ζ νζηηθή ππθλφηεηα ησλ θαπληζηψλ 

ηείλεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ κε θαπληζηψλ, ελψ ην θάπληζκα ζπζρεηίδεηαη κε 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη αξγφηεξα ζηελ δσή ελφο ελήιηθα, φπσο είλαη ε νζηενπφξσζε, 

ηα πξνβιήκαηα ζηνκαηηθήο πγείαο, ε έιιεηςε κπτθήο ηζρχνο θαη ε ξπηίδσζε ηνπ δέξκαηνο. 

Σα θάπληζκα κεηψλεη ηελ φζθξεζε θαη ηελ γεχζε, απμάλεη ηελ νπιίηηδα θαη ηελ θαθνζκία 

ηνπ ζηφκαηνο, πξνθαιεί ρξσκαηηζκφ ησλ νδφλησλ θαη πεξηζζφηεξα πεξηνδνληηθά λνζήκαηα. 

ε φηη αθνξά ζηηο γπλαίθεο, έρεη βξεζεί φηη πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ έκκελν ξχζε, κεηψλεη 

κέρξη θαη θαηά 50% ηελ γπλαηθεία γνληκφηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφσξε εκθάληζε (θαηά 

δχν κε ηξία ρξφληα) ηεο εκκελφπαπζεο. ε φηη αθνξά ζηνπο άλδξεο, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

κείσζε ηνπ αλδξηθνχ ζπέξκαηνο θαζψο θαη κε ηε κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν θάπληζκα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο εκηθξαλίεο, κε ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

κλήκεο, κε ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ιεπηέο θηλήζεηο, κε ηε κείσζε ηεο αθνπζηηθήο 

νμχηεηαο, κε ηηο βιάβεο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, κε ηελ γήξαλζε θαη ιέπηπλζε ηνπ δέξκαηνο, κε 

ηελ ηξηρφπησζε θαη κε ην πξψηκν άζπξηζκα ησλ καιιηψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην θάπληζκα 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία είλαη νη δηαηαξαρέο πνπ πξνθαιεί ζηε ξνή ηνπ 

αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν. Σν θάπληζκα επεξεάδεη αξλεηηθά ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν κνιχλζεσλ. Οη θαπληζηέο ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν πγηείο απφ ηνπο κε 

θαπληζηέο, ελψ είλαη γλσζηφ, φηη ην θάπληζκα επηδεηλψλεη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο 

θαη απμάλεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα αλαξξψζνπλ νη αζζελείο απφ θάπνηα αζζέλεηα ή 

ρεηξνπξγείν. Οη θαπληζηέο αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν κνιχλζεσλ, πλεπκνλίαο θαζψο 

θαη άιισλ αλαπλεπζηηθψλ επηπινθψλ. Σν θάπληζκα αιιειεπηδξά θαη κεηψλεη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα πνιιψλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ηα νπνία ρνξεγνχληαη επξέσο, 

ζε αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο θπξίσο ειηθίαο, γηα λνζήκαηα φπσο ε ππέξηαζε, ε αξζξίηηδα, ε 

ζηεζάγρε θαη ν δηαβήηεο. 

Σα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαιεί ν θαπλφο δεκηνπξγνχλ κηα ηεξάζηηα επηβάξπλζε ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο. Οη ρξφληνη θαπληζηέο λνζειεχνληαη ζπρλφηεξα, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ θαξκάθνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. 

 

3.2.2.3 Καηαλάισζε αιθνόι 

Ζ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα 

ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο είλαη 

ππεχζπλε γηα έλα αμηφινγν πνζνζηφ ηεο λνζεξφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ζ κέζε 

θαηαλάισζε ην 2009 ζεκείσζε 19% κείσζε ζε ζρέζε κε ην 1980 θαη ήηαλ  9,2 L θαηά άηνκν 

εηεζίσο, δειαδή 19% ρακειφηεξα απφ ην 1980. Έλαο ζηνπο πέληε Έιιελεο δειψλεη φηη πίλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 4 κεξίδεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ηελ εβδνκάδα. Παιαηφηεξα ε θχξηα 

θαηαλάισζε αιθνφι ήηαλ ε πφζε θξαζηνχ, ελψ ζήκεξα παξαηεξείηαη ε θαηαλάισζε πνηψλ 

κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι. 

 Ζ ρξφληα λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ αιθνφι πεξηιακβάλεη ηηο παζήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αιθννιηθέο δηαηαξαρέο, ηελ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, 

ηνπο θαξθίλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ην αιθνφι θαη ηελ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο θαη 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν. 2007) πεξίπνπ 200.000 Έιιελεο πάζρνπλ 

απφ αιθννιηθή εμάξηεζε, ελψ εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 5.000 ζάλαηνη εηεζίσο νθείινληαη ζε 

αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι. 
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3.2.2.4 Παρπζαξθία 

Έλαο απφ ηνπο πην εχρξεζηνπο δείθηεο εθηίκεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο είλαη ν 

Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο-ΓΜ (Body Mass Index-BMI). χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ 

WHO ηα άηνκα κε ΓΜ κεγαιχηεξν ην 25 kg/m² ραξαθηεξίδνληαη σο ππέξβαξα, ελψ απφ ηα 

30 kg/m² και πάνω κατατάςςονται ωσ παχφςαρκα. 

Ο κέζνο ΓΜ ησλ Διιήλσλ είλαη 26,2-26,4 kg/m², κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ κέζν ΓΜ 

27,4 kg/m² θαη ηηο γπλαίθεο 25,3 kg/m². Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε κέζε ηηκή ηνπ ΓΜ 

απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, ελψ θαη νη έγγακνη εκθαλίδνληαη ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη ζε 

κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηνπο άγακνπο. εκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη ην κνξθσηηθφ αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο. 

Σν πνζνζηφ ησλ παρχζαξθσλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ήηαλ, ην 2006, 16,4% (14,3% 

άλδξεο θαη 18,3% γπλαίθεο). Αλ ππνινγηζηνχλ θαη νη ππέξβαξνη, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

κε κε θπζηνινγηθφ βάξνο αλέξρεηαη ζην 57,7%. Σν 2009, ην πνζνζηφ ησλ παρχζαξθσλ ήηαλ 

18,4% (18,3% άλδξεο θαη 18,5% γπλαίθεο), ελψ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ηα 

παηδηά ειηθίαο 5-17 εηψλ κε πνζνζηφ 37% ηα θνξίηζηα θαη 45% ηα αγφξηα, έξρνληαη πξψηα 

ζε παρπζαξθία. 

Ζ παρπζαξθία νθείιεηαη ζε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη θιεξνλνκηθφηεηα, ζην πεξηβάιινλ 

ζε ςπρνγελείο θαη παζνινγηθνχο παξάγνληεο. Ζ παρπζαξθία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ππεξνπξηραηκία (αχμεζε ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην αίκα θαη ζπζζψξεπζεο ηνπ ζηα 

δηάθνξα φξγαλα θαη ζηηο αξηεξίεο), αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ ιηπηδίσλ ζην αίκα (ρνιεζηεξίλε, 

ηξηγιπθεξίδηα, θσζθνιηπίδηα, ιηπαξά νμέα, ειεχζεξεο ιηπνπξσηείλεο) θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ελαπνζήθεπζε ηνπο ζηα αξηεξηαθά ηνηρψκαηα, πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα κεηαηξέπνπλ ζε 

απνζήθε ιηπαξψλ νπζηψλ εθθπιίδνληαο θαη αζβεζηνπνηψληαο ηα θαη ηέινο αχμεζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα θαη ηεο ηλζνπιίλεο κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε. 

Δθηφο απφ ηελ δίαηηα θαη ηελ άζθεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιιά άηνκα θαηαθεχγνπλ ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε νπνία ζπλήζσο 

ελδείθλπηαη ζηηο ειαθξέο κνξθέο παρπζαξθίαο.  

Δπηπιένλ, ε παρπζαξθία, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ίδηα απνηειεί κηα αζζέλεηα, ζεσξείηαη 

θαη παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ή ηελ επηβάξπλζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ (πξψηκε 

ηζραηκηθή λφζν, ζηεζάγρε, ππέξηαζε), ησλ αλαπλεπζηηθψλ λφζσλ (απφθξαμε ή άπλνηα ζηνλ 

χπλν, ππεξηξνθία δεμηάο θνηιίαο), πξνβιεκάησλ ζην επαηφ-ρνιεθφξν ζχζηεκα, ησλ 
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ελδνθξηληθψλ θαη κεηαβνιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ (ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νπξηθή αξζξίηηδα, 

ππεξννπξηραηκία, ππεξιηπηδαηκίεο), ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ λεθξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

δπζθακςίαο ζηηο αξζξψζεηο (νζηεναξζξίηηδα ζηελ θαηά γφλπ άξζξσζε, νζηηθέο άθαπζεο 

ζηελ πηέξλα, εθθπιηζηηθή νζηεναξζξνπάζεηα). εκαληηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ηνπ ηνθεηνχ, αλ θαη 

εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζνξξνπία ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο θαη 

δαπάλεο. ηαλ ε πξφζιεςε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δαπάλε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δεκηνπξγείηαη ε παρπζαξθία είλαη κηα πηζαλή θαηάιεμε. Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηα νθέιε ελφο δξαζηήξηνπ ηξφπνπ δσήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα πξνζηαηεχεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

βάξνπο πνπ ηππηθά παξαηεξείηαη ζηε κέζε ειηθία.  

 

3.2.2.5 σκαηηθή άζθεζε 

Ζ έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο απνηειεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα πνιιά λνζήκαηα, κε θπξηφηεξα ηα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν 2006, ην 34,5% ησλ αλδξψλ θαη ην 44,7% ησλ γπλαηθψλ δήισλαλ αδξαλείο, θαη κφιηο ην 

14,6% δήισζε φηη αζθείηαη 5-7 θνξέο εβδνκαδηαίσο. Ζ ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε, ην 2011, 

απμήζεθε κε πνζνζηηαία κεηαβνιή 27%.  

Σα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πνιιά θαη πνηθίιινπλ απφ κεησκέλν 

θίλδπλν γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο θαη θαηαζηάζεηο κέρξη θαη βειηησκέλε πλεπκαηηθή 

πγεία. Σα νθέιε ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία ηεο θαξδηάο είλαη αηζζεηά αθφκα θαη κε κέηξηα 

επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο, κε ηα κεγαιχηεξα νθέιε λα παξαηεξνχληαη ζε αλζξψπνπο πνπ 

γίλνληαη κέηξηα δξαζηήξηνη κεηά απφ κηα θαζηζηηθή δσή. Σν ηαθηηθφ πεξπάηεκα, ην πνδήιαην 

ή 4 ψξεο δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ηελ εβδνκάδα έρνπλ ζρεηηζηεί κε κεησκέλν θίλδπλν 

θαξδηαθήο λφζνπ. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη επίζεο λα βνεζά ηελ αλάξξσζε απφ 

θαξδηαθή λφζν, κέζσ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ γηα θαξδηαθή επαλφξζσζε πνπ κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα γηα κειινληηθφ ζάλαην. Ζ εκθάληζε δηαβήηε ηχπνπ 2 έρεη απμεζεί ξαγδαία, 

θαζψο ην 2009 ήηαλ 6% γηα ειηθίεο 20-79 εηψλ. Απηφ ζπρλά απνδίδεηαη ζε κηα αχμεζε ηεο 

παρπζαξθίαο, σζηφζν, ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ θαλεξψλνπλ φηη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη πην 
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δξαζηήξηνη άλζξσπνη έρνπλ θαηά 30-50% ρακειφηεξν θίλδπλν γηα εκθάληζε δηαβήηε ζε 

ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θαζηζηηθή δσή. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ , ηα άηνκα κε 

απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα λνζήζνπλ θαη ελ 

ζπλερεία λα ρξεηαζηνχλ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

 

3.2.3 Σηκή Φαξκάθνπ 

Ζ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ 

λνκνζεηείηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη δνκείηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. χκθσλα κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε ηηκή 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κε ηελ πνζφηεηα θαξκάθνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ 

πιεζπζκφ. Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

ζρέζε ηηκήο θαη δαπάλεο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζηνηρεία απφ ηελ δηαρξνληθή αλάιπζε 

κεηαβνιήο ησλ Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ ΗΟΒΔ ηεο Έιιε Βίηζνπ. 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο θαξκάθνπ, σο αξρηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο 

ζεσξείηαη ε ρνλδξηθή ηηκή κε ηελ νπνία ηηκνινγήζεθε ην θάξκαθν απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (πξψελ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), φηαλ απηφ 

θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιεληθή αγνξά. Χζηφζν, γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο ησλ 

ηηκψλ, γηα φζα θάξκαθα θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά πξηλ απφ ην 1998, ζεσξήζεθε σο αξρηθή 

ηηκή ε ρνλδξηθή ηηκή απηψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηειεπηαίν Γειηίν Σηκψλ ηνπ 1997. Χο 

ηειηθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ, ιήθζεθε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν Γειηίν Σηκψλ 

Φαξκάθσλ ηνπ 2008.  

ηελ κειέηε πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε, 

εμεηάζηεθαλ νη κεηαβνιέο ηηκψλ ησλ 100 πξψησλ θαξκάθσλ, ζε φγθν (πνζφηεηα) θαη αμία, 

γηα ην 2008 κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Οη πσιήζεηο ησλ 100 πξψησλ 

θαξκάθσλ ζε αμία αληηπξνζσπεχνπλ ην 37,7% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κέζσ θαξκαθείσλ 

θαη νη πσιήζεηο ησλ 100 πξψησλ θαξκάθσλ ζε πνζφηεηα αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 20% 

ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κέζσ θαξκαθείσλ. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ Γείθηε Σηκψλ Φαξκάθσλ (ΓΣΦ) 

είλαη φηη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ κεηαβάιινληαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη νη ηηκέο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο πγείαο, αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ 
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αγαζψλ ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νη εηήζηεο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδεη ν ΓΣΦ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, θηλνχληαη ζε επίπεδα θάησ ηνπ 1% απφ ην 2003 κέρξη ην 2008. Χζηφζν, 

νη κεηαβνιέο ζην Γείθηε Σηκψλ Τγείαο (ΓΣΤ) αλέξρνληαη ζην 3% θαη 3,6% γηα ηα έηε 2007 

θαη 2008 θαη ην Γείθηε Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο αλέξρνληαη ζην 3,1% θαη 5,5% θαη ζην 

Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΓΣΚ) αλέξρνληαη ζε 2,9% θαη 4,2% αληίζηνηρα.  

Οη κεηαβνιέο απηέο ππνδειψλνπλ φηη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ απμάλνληαη κε ρακειφηεξν 

ξπζκφ απφ φηη νη ηηκέο άιισλ αγαζψλ, φπσο είλαη ε δηαηξνθή θαη ε ζηέγαζε, ησλ νπνίσλ ε 

δήηεζε είλαη αλειαζηηθή, φπσο θαη ηνπ θαξκάθνπ. ε ζχγθξηζε ηνπ ΓΣΦ κε ηνπο δείθηεο 

ηηκψλ δπν θαηεγνξηψλ αγαζψλ πνιπηειείαο, ησλ πεξηνδηθψλ/εθεκεξίδσλ θαη ηνπ θαπλνχ, 

δηαηππψλεηαη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θάξκαθα απμάλνληαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ 

απφ ηηο ηηκέο ησλ δεπηεξεπφλησλ αγαζψλ.  

ε αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηηκψλ ησλ 100 πξψησλ (ζε αμία θαη πνζφηεηα) θαξκάθσλ ην 

2008, πνπ δηελεξγήζεθε, πξφεθπςε φηη ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ 100 πξψησλ ζε πσιήζεηο 

θαξκάθσλ, ζηαζκηζκέλε βάζεη ηεο αμίαο, αλήιζε ζην 2,21% θαη, ζηαζκηζκέλε βάζεη φγθνπ, 

ζην 4,95%. Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκήο, ησλ 100 πξψησλ ζε πνζφηεηα θαξκάθσλ, γηα ην 2008, 

ζηαζκηζκέλε βάζεη αμίαο, παξέκεηλε ζηαζεξή. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ζεσξήζεθε ζηαζεξή 

ε δεηνχκελε πνζφηεηα θαξκάθσλ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. πλεπψο, ε κεηαβνιή πνπ 

πξνθχπηεη ζην κέγεζνο ηεο αγνξάο απνδίδεη απνθιεηζηηθά ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ θαη είλαη 

αλεμάξηεηε απφ κεηαβνιέο ζηελ πνζφηεηα. 
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Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.3 

Καηάηαμε πσιήζεσλ 100 πξώησλ θαξκάθσλ ζε αμία βάζεη ηηκώλ 

 

Σν 69% ησλ πσιήζεσλ ησλ 100 πξψησλ θαξκάθσλ ζε αμία, γηα ην 2008, πξνέξρνληαη απφ 

θάξκαθα πνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ €50. πγθεθξηκέλα, ην 63,4% ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο πξνέξρεηαη απφ θάξκαθα πνπ θνζηίδνπλ απφ €10-€50. ε φια ηα επίπεδα ηηκψλ 

ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο κέζεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ κε ηελ κέζε πνζνζηηαία κείσζε ηεο 

ηηκήο ησλ θαξκάθσλ λα ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξε φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε κεγαιχηεξε κείσζε ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νκάδα ησλ θαξκάθσλ 

κε ηελ ηηκή απφ €500 έσο €1.000 κε πνζνζηφ 10,4% θαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε είλαη ζηηο 

θαηεγνξίεο κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ €1.000 θαη κε ηηκή απφ €50 έσο €100, κε πνζνζηφ 6,1%. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηηο πνζνζηηαίεο κεηψζεηο ησλ 100 πξψησλ ζε αμία 

θαξκάθσλ αλά επίπεδν ηηκψλ. 

 

P≤€5
1,5%

€5<P≤€10
4,1%

€10<P≤€50
63,4%

€50<P≤€100
10,5%

€100<P≤€500
9,4%

€500<P≤€1000 
4,4%

P>€1000
6,7%
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Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.4 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηηκώλ αλά επίπεδν ηηκώλ ησλ 100 πξώησλ ζε αμία θαξκάθσλ 

 

Σα 100 πξψηα ζε φγθν θάξκαθα, γηα ην 2008, είλαη φια «ρακεινχ θφζηνπο» κε ηηκή θάησ 

ησλ €50, θαζψο ε κέγηζηε ηηκή πνπ ζπλαληάηαη ζην δείγκα ησλ 100 πξψησλ θαξκάθσλ ζε 

φγθν είλαη €43.  

 

Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.5 

Καηαλνκή πσιήζεσλ ησλ 100 πξώησλ ζε όγθν θαξκάθσλ αλά επίπεδν ηηκώλ 

Ζ πνζνζηηαία κείσζε ζηελ ηηκή πνπ δέρηεθαλ ηα θάξκαθα παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα, 

απφ ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κείσζε δέρηεθαλ ηα 
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-5,1%
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αθξηβφηεξα θάξκαθα, θαζψο κε βάζε ηελ ελ ιφγσ θαηαλνκή θαξκάθσλ, ε κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία κείσζε εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία απφ €10 έσο €50, ζε πνζνζηφ 5,1%. 

 

Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.6 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηηκώλ αλά επίπεδν ηηκώλ ησλ 100 πξώησλ ζε όγθν θαξκάθσλ 

 

ην δείγκα ησλ 100 πξψησλ ζε πσιήζεηο θαξκάθσλ γηα ην 2008, ηηο πεξηζζφηεξεο 

πσιήζεηο
4
 ζπγθεληξψλνπλ ηα θαξδηνινγηθά θάξκαθα (28%), αθνινπζνχλ ηα θάξκαθα γηα ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα (15%) θαη ηελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα γηα ην πεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ην κεηαβνιηζκφ (13%). Οη ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ ηελ 

ηαμηλφκεζε ATC
5
, ελψ εθηφο ηεο θαηαλνκήο παξακέλνπλ νη θαηεγνξίεο Κ(Γηαιχκαηα 

Ννζνθνκεηαθήο Υξήζεο), Ρ (Αληηπαξαζηηηθά Φάξκαθα) θαη Σ (Γηαγλσζηηθνί Παξάγνληεο), 

δεδνκέλνπ φηη ε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ ζηεξίρηεθε ζε ζηνηρεία ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ θαη νη ελ 

ιφγσ ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ ρνξεγνχληαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 

ελφο ησλ λνζνθνκείσλ. 

                                                           
4
 ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία γηα ηελ 

πεξίνδν 2005-2008 
5
 Ζ πεξηγξαθή ησλ ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ATC παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

(Π.) 
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Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.7 

Καηαλνκή πσιήζεσλ 100 πξώησλ θαξκάθσλ ζε αμία αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

 

 

To 2008, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο κέζεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ ζε φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

θαηεγνξίεο ζην δείγκα ησλ 100 πξψησλ ζε πσιήζεηο θαξκάθσλ, εθηφο ησλ θαξκάθσλ γηα ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα (ATC S). Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ζεκεηψζεθε ζηα αληηβηνηηθά (ATC J) κε 

πνζνζηφ 12,5%, ελψ ζηηο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο φπνπ εκθαλίδνληαη νη πςειφηεξεο 

πσιήζεηο εκθαλίζηεθαλ κηθξφηεξεο κεηψζεηο. Αλαιπηηθά, ζηα θαξδηνινγηθά θάξκαθα (ATC 

C) εκθαλίζηεθε κείσζε θαηά 4%, ζηα θάξκαθα γηα ην λεπξηθφ ζχζηεκα (ATC N) θαηά 8% 

θαη ζηα θάξκαθα γηα ην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην κεηαβνιηζκφ (ATC A), ε ηηκή παξνπζίαζε 

κέζε κείσζε θαηά 5%. 
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Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 3.8 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηηκώλ 100 πξώησλ θαξκάθσλ ζε αμία αλά ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία 

 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ, απνδεηθλχεηαη φηη ηελ δεθαεηία 1998-2008, νη 

κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ηηκψλ παξνπζηάδνληαη ζηα θάξκαθα κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, αιιά θαη 

ζε απηά κε ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο. Παξά ηελ απμεηηθή ηάζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, 

ε νπνία γηα ην δηάζηεκα 2000-2007 απμήζεθε θαηά 17,25%, νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ ζπληέιεζαλ ζηε ζπγθξάηεζή ηεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηελ 

παξαδνρή ηεο ακεηάβιεηεο πνζφηεηαο, νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, ζηα 100 πξψηα ζε αμία 

θάξκαθα γηα ην 2008, πεξηφξηζαλ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαηά 6,6% θαη νη κεηψζεηο ησλ 

ηηκψλ, ζηα 100 πξψηα ζε φγθν (πνζφηεηα) θάξκαθα γηα ην 2008, πεξηφξηζαλ ηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαηά 3,3%. 

Ζ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δελ θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνπο άιινπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαξκάθσλ. 
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3.2.4 Δμέιημε ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία θαη βηνηερλνινγία 

ε δηεζλέο επίπεδν, παξαηεξείηαη εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

βηνηερλνινγίαο, ηεξάζηηα πνζά δαπαλνχληαη γηα ηελ εχξεζε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ. 

Σν κεγάιν θφζηνο ησλ λέσλ θαξκάθσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην 99% θαη πιένλ ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ζπλζέζεσλ απνηπγράλνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε θιηληθέο δνθηκέο κε ζηφρν 

ηαηξηθφ πξντφλ γηα ιφγνπο ηνμηθφηεηαο, δξαζηηθφηεηαο, αζθάιεηαο ή νηθνλνκίαο. Αθφκα θαη 

αλ έλα ππνςήθην θάξκαθν πεξάζεη απφ ηηο έξεπλεο ζε δψα ζε έξεπλεο γηα αλζξψπνπο κφλν 

έλα κηθξφ κέξνο απφ ηα ζθεπάζκαηα πνπ κπαίλνπλ ζηε καθξά δηαδηθαζία ησλ θιηληθψλ 

δνθηκψλ, θηάλνπλ εληέιεη ζηνλ αζζελή. Ο δεχηεξνο ιφγνο ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο 

ησλ πξντφλησλ ηεο βηνηερλνινγίαο, είλαη ην γεγνλφο φηη απηά είλαη πνιχ κεγάια κφξηα 

πξσηετλψλ (έλδπκα, αληηζψκαηα) ηα νπνία απαηηνχλ πςεινχ θφζηνπο αλαζπλδπαζκέλε 

ηερλνινγία (θισλνπνίεζε) γηα λα παξαρζνχλ. Σα θαηλνηφκα θάξκαθα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή δπλακηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Ζ Διιεληθή Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία δελ ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δξαζηηθήο χιεο ή Φαξκαθεπηηθψλ 

Πξντφλησλ. Οχηε αθφκε ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ή επαλαζχλζεζεο ή 

αληηγξαθήο ηεο δξαζηηθήο χιεο, αθφκε θαη φηαλ ην Φαξκαθεπηηθφ Πξντφλ ή Φάξκαθν έρεη 

νινθιεξψζεη ηνλ εηθνζαεηή θχθιν ηνπ (πνπ είλαη ε δηάξθεηα ηεο παηέληαο) θαη έρεη θαηαζηεί 

πιένλ generic ή αληίγξαθν, νπφηε θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ην αληηγξάςεη. Γηα ηελ Διιάδα ν 

ζπλνιηθφο εηήζηνο ηδίξνο γηα ηα 50 πξψηα ζε πσιήζεηο πνιπεζληθά θαηά βάζε θάξκαθα 

αλέξρεηαη ζην 1 δηο €, κε ηα δψδεθα πην δηάζεκα εμ απηψλ (Zantac, Losek, Prosak) λα 

θαιχπηνπλ ην 26% ηνπ αλαθεξφκελνπ ηδίξνπ. Απφ ηνλ Πίλαθα 3.5, θαίλεηαη φηη ην 

αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο λέσλ θαξκάθσλ ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθήο 

θαηαλάισζεο παξνπζηάδεη κέζε εηήζηα αχμεζε 6,7%. 
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Πίλαθαο 3.5 

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό ζπκκεηνρήο λέσλ θαξκάθσλ ζηε πλνιηθή Φαξκαθεπηηθή 

Γαπάλε 

Ζτοσ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ακροιςτικό 
Ροςοςτό  14% 23% 30% 39% 48% 55% 61% 67% 71% 75% 

Μεταβολι  - 9% 7% 9% 9% 7% 6% 6% 4% 4% 
Πεγή: ΗΦΔΣ (2009) 

 

Ζ ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε εηζαγσγή λέσλ ζθεπαζκάησλ σο λέα θάξκαθα θαίλεηαη 

λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, φρη 

κφλν ζε αμίεο, αιιά θαη ζε κεξίδηα αγνξάο. Χο λέα θάξκαθα ζεσξνχληαη ηα θαηλνηφκα
6
 

θάξκαθα θαη νη βειηηψζεηο
7
 ησλ παιαηψλ θαξκάθσλ. Γηα ηελ Διιάδα, ην ζχλνιν ησλ λέσλ 

θαξκάθσλ πνπ έιαβαλ άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηηκή ηελ πεξίνδν 2000-2007, ήηαλ 3.773, εθ 

ησλ νπνίσλ κφλν ηα 256 ήηαλ πξαγκαηηθά λέα θάξκαθα (6,79%) θαη ηα ππφινηπα 3.517 ήηαλ 

βειηηψζεηο ή απνκηκήζεηο ήδε ππαξρφλησλ θαξκάθσλ ή αληίγξαθα θαξκάθσλ (93,21%). Με 

βάζε ηα ζηνηρεία, ε θαηλνηνκία ζηα θάξκαθα δελ δηθαηνινγεί ηελ θαηαγεγξακκέλε αχμεζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο (17,25%), ελψ ε εκπνξηθή ππνθαηάζηαζε εκθαληδφκελε σο 

θαηλνηνκία ηελ επηβαξχλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ρσξίο ζεξαπεπηηθφ αληίθξηζκα. 

 

3.2.5 Πνηόηεηα Φαξκαθνζεξαπείαο 

Ζ πνηφηεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ππφ θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο πξέπεη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, δειαδή νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ δαπάλε, αιιά κε αληίζηνηρν 

ζεξαπεπηηθφ αληάιιαγκα, πνπ είλαη ην ζεκηηφ θαη απνδεθηφ, ή αθφκα θαιχηεξα λα 

βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ελδέρεηαη κε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο λα επηθέξνπλ ηα αληίζεηα 

                                                           
6
 Καηλνηφκα: ε δξαζηηθή νπζία παξνπζηάδεη θιηληθή θαη θαξκαθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ή/θαη 

δηαθνξνπνίεζε κεραληζκνχ δξάζεο έλαληη ππαξρφλησλ (λέα δξαζηηθή νπζία) 
7
 Βειηηψζεηο παιαηψλ θαξκάθσλ (me-too drugs): δελ παξνπζηάδνπλ ή παξνπζηάδνπλ ακειεηέα θιηληθή 

δηαθνξνπνίεζε έλαληη ησλ πξσηφηππσλ ηνπο ή εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζηελ απνξξφθεζε, ηνλ κεηαβνιηζκφ ή ηελ 

απνβνιή απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Καηά θαλφλα ηα εκπνξεχεηαη ε εηαηξία ηνπ κεηξηθνχ θαξκάθνπ. 
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απνηειέζκαηα, δειαδή λα ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ρσξίο νηθνλνκηθφ φθεινο ή λα 

ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα κε αχμεζε ησλ δαπαλψλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα είλαη θαηά θχξην ιφγν ην επίπεδν θαηάξηηζεο 

ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαξκαθνζεξαπεία (γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί), 

ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηελ χπαξμε ή κε πιέγκαηνο ζεζκψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ λα εμαζθαιίδεη κε 

ζεηηθφ ηξφπν ηελ επηθέληξσζε ησλ επηζηεκφλσλ ζηελ απνζηνιή ηνπο θαη ηε ζεζκηθή 

πξνζηαζία ηνπο απφ πεηξαζκνχο ππνβάζκηζεο ή παξαγθσληζκνχ ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

απνζηνιήο ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα-επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δέρεηαη ν επηζηήκνλαο αλαθνξηθά κε ηα θάξκαθα πνπ έρεη ν επηζηήκνλαο πγείαο ζηε δηάζεζή 

ηνπ (Γ.Γαγξέο, 2010). 

Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ε Διιάδα δηαπξέπεη εγρψξηα, αιιά θαη δηεζλψο ζε φινπο ηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο, ζηνπο νπνίνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη γηαηξνί θαη θαξκαθνπνηνί. Οη γηαηξνί ζηελ Διιάδα θνηηνχλ ζε εμαεηέο 

πξφγξακκα θνίηεζεο ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη έπεηηα εηδηθεχνληαη ζε κία εηδηθφηεηα ηεο 

επηινγήο ηνπ. Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ ηαηξηθνχ πιεζπζκνχ κεηεθπαηδεχεηαη ζε 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ. Οη 

θαξκαθνπνηνί θνηηνχλ ζε πεληαεηέο πξφγξακκα ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαθνινπζνχλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα απνθηήζνπλ 

νινθιεξσκέλεο γλψζεηο. 

Ζ θχζε ηεο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη 

δελ έρεη έξζεη ε επνρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο αγσγήο ζηα πιαίζηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

θάξκαθνπ κε γλψζε ηηο ζπλνιηθέο γελεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ αβεβαηφηεηα, 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νδεγεί ηνλ γηαηξφ λα ππνπέζεη ζε ιαλζαζκέλεο ζπληαγνγξαθήζεηο, 

ζε ζπληαγνγξάθεζε αθξηβψλ θαξκάθσλ φηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θζελφηεξα, ζε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ελψ δελ απαηηείηαη βάζεη ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ αζζελνχο, 

αιιά θαη ζε δηείζδπζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επηινγή θαξκάθνπ (ηαηξηθνί 

επηζθέπηεο). 

Ο αζζελήο είλαη ζαθψο θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλνο απφ παιαηφηεξα, φκσο νη γλψζεηο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ζπλήζσο είλαη ζπξξαθή αζχλδεησλ πιεξνθνξηψλ, παξά πξαγκαηηθή γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πγείαο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ν αζζελήο λα ππνθαηαζηήζεη ηηο 

πνιπεηείο ζπνπδέο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο 

ηξηβήο, αθνχ δελ κπνξεί λα απηνδηαγλσζηεί θαη λα απηνζεξαπεπηεί. Μπνξεί, φκσο, ν 
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ελήκεξνο αζζελήο λα ζπκβάιιεη αηζζεηά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ θαη ηελ 

ζπκκφξθσζή ηνπο. 

Οη γηαηξνί ην 2009 αλέξρνληαλ ζε 69.030, απμεκέλνη θαηά 4,6% ελ ζπγθξίζεη κε ην 2000 

πνπ ήηαλ 47.251, απφ ην ζχλνιν ησλ ηαηξψλ ην 59,8% είλαη εηδηθεπκέλνη θαη ην 40,2 είλαη ελ 

αλακνλή απφθηεζεο εηδηθφηεηαο. Σν πνζνζηφ αχμεζεο ησλ γηαηξψλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, αιιά θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ηελ 

αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Απηή ε αχμεζε ησλ γηαηξψλ ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη, 

αιιά ιφγσ ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ δελ κπνξεί 

λα αηηηνινγεζεί απηή ε άπνςε. Άιισζηε, ε επίζθεςε ζηνλ γηαηξφ δελ ζπλεπάγεηαη 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθνπ, θαζψο ν γηαηξφο δελ ακείβεηαη βάζεη ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θαξκάθσλ, αιιά βάζεη ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη βάζεη κεληαίσλ 

απνδνρψλ ζηνλ δεκφζην. 

Οη γηαηξνί, ζε θάζε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, πξνηξέπνληαο ηνπο αζζελείο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, λα πξνιακβάλνπλ ηηο πηζαλέο αζζέλεηεο, έηζη ψζηε 

λα απνθαξκαθνπνηεζεί ε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη λα κεησζεί ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ. 

Πηζαλφηαηα, ε ζέζπηζε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα, λα κείσλε ηελ 

πνιπθαξκαθία θαη ηελ αιφγηζηε ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο 

ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη λα επαηζζεηνπνηνχζε ηνπο γηαηξνχο αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, ηδησηηθφ θαη κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Σα θαξκαθεία απμάλνληαη κε 1,83% εηήζην ξπζκφ, αθνχ ην 2000 ππήξραλ 8.977 

θαξκαθεία, ελψ ην 2009 αλήιζαλ ζε 10.458 θαη νη δεισκέλνη θαξκαθνπνηνί μεπεξλνχλ ηνπο 

15.000, αξηζκνί πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ πξψηε ζέζε ζε ππθλφηεηα θαξκαθείσλ 

βάζεη πιεζπζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο απμαλφκελνο αξηζκφο θαξκαθνπνηψλ 

ζεσξείηαη επηθίλδπλνο, ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ πνπ πηζαλφηαηα ζα επέιζεη ζηνλ θιάδν θαη ν 

νπνίνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεηήκαηα βησζηκφηεηαο. Ζ πξνζδνθία γηα  θέξδνο ηνπ 

εθάζηνηε θαξκαθνπνηνχ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πηέζεηο γηα ππεξζπληαγνγξάθεζε ή 

θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε κεηαμχ ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ.  

Ο ξφινο ησλ θαξκαθνπνηψλ είλαη ε επίβιεςε ηεο νξζήο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ απφ 

ηνπο γηαηξνχο θαη ηεο ζσζηήο ρξήζεο απφ ηνπο αζζελείο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ θαξκαθνπνηψλ 

κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ επηηήξεζε ηεο πνξείαο πγείαο 
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ηνπ πιεζπζκνχ θαη γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, δειαδή, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαξκάθσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ. Πνιινί αζζελείο απεπζχλνληαη ζηνλ 

θαξκαθνπνηφ γηα δηάγλσζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ρσξίο λα έρνπλ επηζθεθηεί θάπνην 

γηαηξφ, πξαθηηθή πνπ νθείιεηαη ζην κεδεληθφ ηδησηηθφ θφζηνο, αιιά θαη ζηνλ ρξφλν πνπ δελ 

ζπαηαινχλ πεξηκέλνληαο ην ξαληεβνχ. Ο θαξκαθνπνηφο δεζκεχεηαη απφ ην λνκνζεηεκέλν 

ζεζκηθφ πιαίζην λα κελ παξέρεη ζηνπο αζζελείο-θαηαλαισηέο θάξκαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ, νπφηε δελ επεξεάδεη ζεσξεηηθά ηελ θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε, φκσο κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα ησλ OTC θαξκάθσλ, 

πξνηείλνληαο ζηνλ θαηαλαισηή φπνην ζεσξεί φηη ζπλίζηαηαη. Τπάξρνπλ αξθεηέο απφςεηο φηη 

ηα πξνηεηλφκελα θάξκαθα είλαη πξντφλ πίεζεο ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, φκσο δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζρέζε. 

Οη αηέιεηεο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ γηαηξψλ αθήλεη πεξηζψξηα γηα 

αλάπηπμε θαηλνκέλσλ ππεξζπληαγνγξάθεζεο, φκσο ε αλεμαξηεζία ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ γηαηξψλ θαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ θαξκαθείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε 

απεξηφξηζηεο αηνκηθήο επζχλεο ζηελ άζθεζε ηνπ θαζήθνληνο απνζαξξχλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε καδηθή εθηξνπή ηεο ζπλαγνγξάθεζεο ζε εκπνξηθή θαηεχζπλζε.  

 

3.2.6 ύζηεκα πληαγνγξάθεζεο θαη Έιιεηςε Διέγρνπ 

Μηα παξάκεηξνο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεία είλαη φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

αλεπάξθεηεο ζε δηαδηθαζίεο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, αλεπάξθεηεο νη νπνίεο εληείλνπλ 

θαηλφκελα ππεξζπληαγνγξάθεζεο. Λφγσ έιιεηςεο νξζά δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληαγνγξάθεζεο, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε επηβαξχλνληαλ απφ ζθάικαηα ζηελ 

ζπληαγνγξάθεζε. Ο ηξφπνο πνπ ζπληαγνγξαθνχληαλ ηα θάξκαθα κέρξη θαη ην 2010 ήηαλ 

ρεηξφγξαθα απφ ηνλ γηαηξφ ζην ζπληαγνιφγην ηνπ αζζελνχο ή ζε εηδηθά ηππσκέλα έγγξαθα, 

ηα νπνία κεηέθεξε ν αζζελήο ζηνλ θαξκαθνπνηφ ψζηε λα παξαιάβεη ην θάξκαθν. Απηφ ην 

ζχζηεκα εκθάληδε αξθεηά ζθάικαηα κε θπξηφηεξν ηε ρνξήγεζε δηαθνξεηηθνχ ζθεπάζκαηνο 

απφ εθείλν πνπ είρε επηιέμεη ν ηαηξφο. Κάπνηα απφ ηα ζθάικαηα ήηαλ ρνξήγεζε θαξκάθνπ 

εθηφο ηνπ αξρείν θαξκάθσλ, ρνξήγεζε δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ θαξκάθσλ απφ ηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα, κε νξζή εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελεο ζπληαγήο, αθφκα θαη 

ζπληαγνγξάθεζε πεξηζζφηεξσλ ησλ 2 θπηίσλ ρσξίο ηελ αλαγξαθή ρξφληαο πάζεζεο. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

Δπνκέλσο ην ζχζηεκα πζηεξνχζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκάθνπ, ηνπ φγθνπ ησλ 

ζπληαγψλ πνπ εμέδηδε ν θάζε γηαηξφο θαη παξάιιεια, δπζθφιεπε ηελ εξκελεία απφ ηνλ 

θαξκαθνπνηφ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ιάζνο αλαγλψζεηο ηεο ζπληαγήο. Σαπηφρξνλα, 

δεκηνπξγνχζε κεγάιν θελφ ζην ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηα νθεηιφκελα πνζά 

απνδεκίσζεο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απνηεινχζε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2010, εληάρζεθε, σο πηινηηθφ πξφγξακκα, ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε ζην ηακείν ηνπ ΟΠΑΓ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα θαη 

λα πεξηνξηζηεί ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη κεηέπεηηα, ην 2011 εθαξκφζηεθε ζε φια ηα 

ηακεία θαη ηνπο νξγαληζκνχο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθά, θαζψο 

απνηεινχλ ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ κέρξη ηψξα: 

 Γηα ηνπο γηαηξνχο: 

 Παξέρεη πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο πνπ νδεγεί ζε αζθαιέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηε ζηηγκή ηεο απφθαζεο 

 Παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπληαγνινγίνπ ηελ ζηηγκή ηεο 

ζπληαγνγξάθεζεο, νπφηε παξέρεη πξφζβαζε ζηελ επηιεμηκφηεηα θαη ζηα θαξκαθεπηηθά 

νθέιε. 

 Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο ζπληαγήο κε βάζε ην ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ πηζαλήο θαηάρξεζεο. Αθφκα, 

ειαρηζηνπνηεί ην ρξφλν επαλάθιεζεο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο 

δηνηθεηηθέο παξαιείςεηο. 

 Γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο: 

 Παξνρή θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο απφ ηηο ζπληαγέο θαη κείσζε ησλ ηαηξηθψλ 

ιαζψλ, θαζψο είλαη επαλάγλσζηεο θαη δίλνπλ ην πεξηζψξην γηα πξν-έιεγρν ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ αληελδείμεσλ.  

 Λήςε ζπληαγψλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ επηιεμηκφηεηα θαη ηελ θάιπςε 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ αλαγθψλ 

 Γηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηνπο αζζελείο, δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα 

ηεο ζεξαπείαο, θαζψο κεηψλεηαη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα δηνηθεηηθά θαη 

γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα 
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 Γηα ηνλ αζζελή: 

 Λήςε αζθαιέζηεξεο ζπληαγήο 

 Γπλαηφηεηα πιεξσκήο ιηγφηεξσλ ρξεκάησλ, εθ’ φζνλ ε ζπληαγή αλαγξάθεη 

ηδηνζθεπάζκαηα 

 Γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία: 

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηαηξηθά/ζπληαγνγξαθηθά ιάζε 

 εκαληηθή ζπκκφξθσζε κε ην ζπληαγνιφγην 

 Μεηξήζηκεο κεηψζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

 Δπεμεξγαζία ηνπ θφζηνπο θαηαλαισζέλησλ θαξκάθσλ αλά αζθαιηζκέλν, ηνλ 

αξηζκφ εθηειεζκέλσλ ζπληαγψλ αλά αζθαιηζκέλν ζην θαξκαθείν, ην θφζηνο 

θαξκάθσλ αλά ζπληαγνγξαθνχληα ηαηξφ θαη ην θφζηνο θαξκάθσλ αλά ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία 

 αληηπαξάζεζε ζηνηρείσλ θαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ θαζνξίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο έθαζηνπ εθ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαθίλεζε. 

 

3.2.7 ύζηεκα Απνδεκίσζεο 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο ζπλχπαξμεο θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη απνηειείηαη απφ απηφλνκνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΦΚΑ). Γηαξζξσηηθά απνηειείηαη απφ ηξεηο ππιψλεο: ηα ππνζπζηήκαηα ηεο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, ηα ππνζπζηήκαηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο 

θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Οη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξνη ΦΚΑ ήηαλ ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ- Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο 

Μηζζσηψλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), ν 

Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) θαη ν Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ 

Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ), νη νπνίνη απφ θνηλνχ θάιππηαλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κέρξη ηελ 

1/4/2011 πνπ ζπζηάζεθε ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ).  

Οη πφξνη ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνέξρνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο παξνρψλ αζζελείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε χςνπο 0,6% ηνπ ΑΔΠ απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επηζηξνθή (rebate) ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξηψλ θαη θαξκαθείσλ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα ινηπά έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο.  
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Σα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πιένλ ν ΔΟΠΤΤ έρνπλ ηελ επζχλε απνδεκίσζεο ησλ 

θαξκάθσλ ζηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ζηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα ειέγρνπλ ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ. Σν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ψζηε λα κελ πθίζηαηαη ππεξθαηαλάισζε.  

Βαζηθφ πξφβιεκα ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ απνηειεί ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ απνδεκίσζεο ησλ θαξκαθείσλ, ην νπνίν πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο ζπληαγνγξαθνχκελεο πνζφηεηαο. Ζ αχμεζε πξνθχπηεη απφ ην θφβν ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ηελ άξζε πίζησζεο ησλ θαξκαθνπνηψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη επνκέλσο 

απφ ηνλ θφβν φηη δελ ζα κπνξεί λα πάξεη ν θάξκαθφ ηνπ φηαλ ην ρξεηάδεηαη, κε απνηέιεζκα 

ζπεχδεη λα ην πξνκεζεπηεί λσξίηεξα θαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο.  

Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιπζεί κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο είλαη 

λα ηεζνχλ νηθνλνκηθά θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή λα θξηζεί θαηά πφζν ε 

θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή έρεη ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα κεηξήζηκν, δειαδή πφζνη αζζελείο κε 

ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή βίσζαλ βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη θπζηθά πνην ην 

θφζηνο γηα αζζελή, ην θξάηνο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

 

3.2.8 Υξήζε Γελνζήκσλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζε πνιηηηθέο ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ησλ 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ, ελψ ε ελίζρπζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ρακειή δηείζδπζε ησλ generics ζηελ 

ειιεληθή θαξκαθεπηηθή, πνπ αγγίδεη ην 16%, θαηαδεηθλχεη απηή ηελ πνιηηηθή.  

Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη 

θαξκαθνηερληθήο κνξθήο φηαλ θπθινθνξνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

θαζνξίδνληαη θαηά κέγηζην ζε πνζνζηφ εβδνκήληα δπν ηνηο εθαηφ (72%) ηεο ηηκήο πψιεζεο 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηφηππνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο 

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

(90%) ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηφηππνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, φπσο 

ε ηηκή απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κεηά ηε ιήμε 

ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

ησλ αληίζηνηρσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
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Ζ εθηελέζηεξε ρξήζε γελνζήκσλ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη αηζζεηά ηελ θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε, θαζψο νη ηηκέο ησλ γελνζήκσλ είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ ησλ πξσηφηππσλ 

ζθεπαζκάησλ. Ζ ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ εληφο ησλ λνζνθνκείσλ είρε ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξαγκαηνπνηείηαη αξθεηά ρξφληα πξηλ, φκσο ε έιιεηςε νξζήο ελεκέξσζεο γηα ηελ ρξήζε 

απηψλ ησλ θαξκάθσλ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο.  

Ζ ρακειή ηηκή ησλ γελνζήκσλ έλαληη ησλ πξσηφηππσλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ φηη ν 

αληαγσληζκφο απμάλεηαη φηαλ ηα θάξκαθα δελ πξνζηαηεχνληαη πιένλ απφ ηελ παηέληα θαη ε 

ηηκή πέθηεη. Δπηπιένλ, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ γελνζήκνπ δελ έρεη μνδέςεη ηα ηεξάζηηα θφζηε 

γηα ηελ αλαθάιπςε θαη θιηληθή δνθηκή ηνπ θαξκάθνπ, φπσο ν «απζεληηθφο» θαηαζθεπαζηήο, 

θαζψο επίζεο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ γελνζήκνπ δελ έρεη μνδέςεη ηα επίζεο πνιχ κεγάια 

θφζηε γηα κάξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο, δειαδή ηα θφζηε ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ηεο 

ηαηξηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα νθέιε πνπ επηθέξεη ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ ην θαηλνχξην 

ζθεχαζκα. Δίπακε πσο ηα γελφζεκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θπθινθνξνχλ, κε άιιν εηαηξηθφ 

φλνκα, ήδε κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ ζηελ αγνξά, ζπλεπψο είλαη γλσζηά σο δξαζηηθέο 

νπζίεο ζηνπο θαξκαθνπνηνχο, ζηνπο γηαηξνχο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζηνπο αζζελείο. 

Καη ηέινο, ε ρακειή ηηκή ησλ γελνζήκσλ νθείιεηαη ζην φηη ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη ζε 

ρψξεο κε θηελά εξγαηηθά ρέξηα (πξψηε ρψξα ζε παξαγσγή γελνζήκσλ ζηνλ θφζκν είλαη ε 

Ηλδία) θαη γεληθά ην φιν θφζηνο θαηαζθεπήο (παξαγσγή, παθεηάξηζκα, «labeling», δηάζεζε 

θ.ιπ.) είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην πξσηφηππν. 

Ζ ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο, πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2011, θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπληαγνγξάθεζε ιηγφηεξν αθξηβψλ γελνζήκσλ κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ ηφζν ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία φζν θαη 

ζε εμσλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σαπηφρξνλα, ε ππνρξεσηηθή 

ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο θαξκαθεπηηθέο ζε επίπεδν κείσζεο ησλ ηηκψλ. 
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3.2.9 Έιεγρνο Αιπζίδαο Γηαθίλεζεο 

Ζ αιπζίδα δηαθίλεζεο ηνπ θαξκάθνπ είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ. Αξρηθά, ππάξρεη ν αζζελήο, ν νπνίνο έρεη ηελ 

αλάγθε θαη δεκηνπξγεί ηε δήηεζε, φκσο ν αζζελήο δελ θέξεη αηνκηθή επζχλε γηα ηελ 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε, θαζψο ε αλάγθε ηνπ γηα θάξκαθα είλαη αλειαζηηθή θαη ν απιφο 

πνιίηεο δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα επηιέμεη κφλνο ηνπ ηελ θαξκαθνζεξαπεία θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ αλεμάξηεηα κε ην γλσζηηθφ ηνπ επίπεδν. Υσξίο πεξηζψξην 

ζπλαπφθαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο ιφγσ έιιεηςεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, δελ 

πθίζηαηαη πεξηζψξην αληηθεηκεληθήο επζχλεο ή πξνζδνθίαο ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, παξά κφλν ζηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηελ αγσγή θαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ 

απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξεί ζηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

κνηξάδεηαη ηηο εμειίμεηο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ.  

Ο ηαηξφο, φπσο αλαιχζακε πην πάλσ, έρεη ζπγθεθξηκέλν ιεηηνχξγεκα λα δηαηειέζεη θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο σο πξνο ηα δεδνκέλα θαη ηηο απαληήζεηο πξνο ηνλ αζζελή, 

αιιά θαη πξνο ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, πνπ εκπηζηεχεηαη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηελ 

αμηνπξέπεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ηελ δενληνινγία ηνπ γηαηξνχ. Σα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηζπκεί ν θαζέλαο θαη απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ηνλ 

εκπηζηεπηεί θαη λα ηνλ ζπκβνπιεπηεί. 

Οη θαξκαθαπνζήθεο απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ πξαθηηθά κε 

νπνηνδήπνηε θαξκαθείν, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, δελ εκπιέθνληαη ζηελ πξφθιεζε δήηεζεο 

θαξκάθσλ, νχηε έρεη παξαηεξεζεί θάηη ηέηνην δηαρξνληθά, παξ’ φηη σο ακηγψο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη ζηελ θχζε ηνπο λα ηείλνπλ λα εμσζνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο (θαξκαθεία) 

ζηελ δεκηνπξγία απνζεκάησλ, γεγνλφο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ εμσζεί ηα θαξκαθεία ζηελ 

αλάγθε απαιιαγήο ηνπ απνζέκαηνο, παξ’ φιν πνπ ην θαηλφκελν απηφ δελ παξνπζηάδεη 

αμηφινγε δηάζηαζε.  

Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έρνπλ σο πξσηαξρηθή απνζηνιή ηνπο ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ ζε ζπλζήθεο απφιπηεο ηήξεζεο ησλ πνιχ απζηεξψλ δηεζλψλ 

πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηελ θαηλνηφκα 

επηλφεζε ζθεπαζκάησλ θαη επηθέληξσζε ζηνλ εκπνξηθφ-παξαθιηληθφ έιεγρν, ηελ εκπνξηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. πσο 
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αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη θαξκαθεπηηθέο απνιακβάλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξή 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αιιά θαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. 

Απνηεινχλ, ινηπφλ, ην ηκήκα ηεο αιπζίδαο πνπ έρεη ην βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ επηδίσμε 

αχμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαζψο επίζεο έρεη ην πιενλέθηεκα αχμεζεο ησλ λέσλ 

ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ηεο απνδψζνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο.  

πλνπηηθά, ε έιιεηςε ειέγρνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ, ε αλεμέιεγθηε ζπζπείξσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ζε φιν θαη ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ε κε ζπκκφξθσζή κε ηνλ πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ηνπο, δειαδή ηελ έξεπλα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απνηειεί παξάγνληα γηα ηελ 

αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

3.2.10 Φαξκαθεπηηθό marketing 

Μηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ είλαη ε εκπνξηθή 

πξνψζεζε ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχλ. Ζ ειιεληθή έλσζε θαξκαθεπηηθνχ marketing νξίδεη 

σο θαξκαθεπηηθφ marketing ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ επηινγή, ηελ 

δηαλνκή, ηελ ζπληαγνγξάθεζε θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Σν marketing δηακνξθψλεηαη θαη εμαζθείηαη κφλν απφ 

ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο επηζηήκνλεο πγείαο (γηαηξνχο, 

θαξκαθνπνηνχο). Σα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα πξνσζνχληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη δηαλέκνληαη κφλν ζηα θαξκαθεία, ελψ ηα OTC κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ απεπζείαο ζην 

θνηλφ, ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη δηαλέκνληαη ζηα θαξκαθεία θαη απφ άιια θαηαζηήκαηα. 

Σν marketing ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ έρεη σο πξψην ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

παξφλησλ αλαγθψλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη φρη ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ 

αλαγθψλ, δειαδή θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη δεκηνπξγεί πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ 

απηέο ηηο αλάγθεο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην marketing λέσλ πξντφλησλ είλαη νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην θξάηνο ζην 

ζέκα ηεο ηηκήο πψιεζεο. 

Οη εκθαλείο ζηφρνη ηνπ θαξκαθεπηηθνχ marketing είλαη λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο 

πξντφληνο ή κηαο νλνκαζίαο, λα δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα ηεο νλνκαζίαο, λα δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκάθνπ, λα αληηθξνχνπλ 

ηζρπξηζκνχο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, λα ρηίδνπλ νηθεηφηεηα θαη άκεζε αλαγλψξηζε ηεο 
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νλνκαζίαο, θαζψο λα πξνάγνπλ ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη λα δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο 

αληηκεηψπηζεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηέινο, λα εκθπηεχνπλ ζην κπαιφ ησλ ζπληαγνγξάθσλ κηα 

μερσξηζηή πξφηαζε πψιεζεο, πνπ ζα απμάλεη ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ. 

Σα εξγαιεία πξνψζεζεο ησλ θαξκάθσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ζπλήζσο ε 

δηαθήκηζε, ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο γηαηξνχο, νη δεκφζηεο ζρέζεηο (νξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

θαη ζεκηλαξίσλ) θαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ (κηθξνδσξάθηα πνπ ππελζπκίδνπλ ην 

θάξκαθν). Ζ άκεζε επαθή επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ 

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γηαηξνχο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαξκάθνπ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Οη πσιεηέο εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εηαηξηψλ αληρλεχνληαο αιιαγέο ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη εληνπίδνπλ 

ηηο αλάγθεο γηα λέα πξντφληα, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ησλ γηαηξψλ γηα ηελ ρνξήγεζε λέσλ θαη 

πην απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ γηα ηνπο αζζελείο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο θαιήο 

γλψζεο ηεο αγνξάο, είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηηο ζπληαγνγξαθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

γηαηξψλ. 

Ζ απεπζείαο πξνψζεζε ζην θνηλφ κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ηεο δηαθήκηζεο ζηα ΜΜΔ, 

ζε θπιιάδηα πνπ δηαλέκνληαη ζε θαξκαθεία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, θαη ζε εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο δαπαλνχλ κεγάιν 

ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.  

Παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπάζεηα απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο λα 

απνραξαθηεξηζηνχλ απφ ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, ηδηαίηεξα θάξκαθα κε απμεκέλεο 

πσιήζεηο θαη κε ζεσξεηηθά κηθξφ απνηέιεζκα ιαλζαζκέλεο απηνζεξαπείαο. Αλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ απηή ε δηεθδίθεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, ζα εμππεξεηνχληαλ 

ζίγνπξα ν ζηφρνο θέξδνπο ησλ εηαηξηψλ, φκσο, πηζαλφηαηα λα απεηινχληαλ ε Γεκφζηα Τγεία, 

θαζψο κηα δξαζηηθή νπζία αθφκα θαη ζε κηθξέο δφζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξελέξγεηεο 

θαη ε αλεμέιεγθηε καδηθή ρξήζε θαξκάθσλ απφ ην θνηλφ, ην νπνίν δελ έρεη απνθηήζεη 

επαγξχπλεζε, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ηδηαίηεξα θξίζηκεο ζπλζήθεο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. 

 

3.3 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηεο πξσηνβάζκηαο (κε ηδξπκαηηθήο) πεξίζαιςεο αλαιχεηαη 

ζε δεκφζηα (87%) θαη ηδησηηθή (13%) θαη απνηειεί ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα πγεία. 
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Ζ θαηά θεθαιήλ θαξκαθεπηηθή δαπάλε απμήζεθε θαηά 11,1% εηεζίσο γηα ηα έηε 2000-2009. 

ε θάζε πεξίπησζε νη κεηαβνιέο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη απφξξνηα κεηαβνιψλ ηεο 

ηηκή ησλ θαξκάθσλ ή/θαη ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο, ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε 

κεηαβνιψλ ηνπ πιεζπζκνχ ή ησλ λνζνχλησλ. 

Ο πιεζπζκφο εκθαλίδεη εηήζηα αχμεζε 0,33% γεγνλφο πνπ δελ δηθαηνινγεί ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νπνία απμάλεηαη κε κέζν φξν 17,25% εηεζίσο. Ζ 

λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ δείθηε εμάξηεζεο (δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

κεηαβνιέο) θαη ηνλ δείθηε γήξαλζεο, ν νπνίνο απμάλεηαη θάζε έηνο θαη παξάιιεια απμάλεηαη 

θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Απνηέιεζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ε δήηεζε γηα 

πεξηζζφηεξα θάξκαθα θαη ε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Ο γπλαηθείνο πιεζπζκφο 

θαίλεηαη λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο, αιιά θαη λνζεξφηεηαο. 

Ζ λνζεξφηεηα κεηξάηαη ζπλήζσο κε ηελ δείθηε DALYs (Υξφληα Απαιιαγκέλα απφ 

Αληθαλφηεηα), ν νπνίνο θαηαηάζζεη ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη ηελ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα ζηηο πξψηεο ζέζεηο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνζηεζεί θαη ε θαηάζιηςε, 

αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Οη θχξηεο 

αηηίεο λνζειείαο θαη θαη’ επέθηαζε απνζεξαπείαο είλαη ηα λνζήκαηα ηνπ 

θπθινθνξηθνχ/θαξδηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα λενπιάζκαηα θαη νη παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο λφζνπο έρνπλ ε δηαηξνθή, 

θαζψο νη Έιιελεο έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ην θάπληζκα, ην νπνίν 

έρεη εκθαλίζεη ζρεηηθή κείσζε ηελ ηειεπηαία 10εηία, ε θαηαλάισζε αιθνφι, ε νπνία 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά, αλ θαη ζηξέθεηαη ζε κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο αιθννινχρα πνηά, ε 

παρπζαξθία, ε νπνία εκθαλίδεη αχμεζε ηδηαίηεξα ζε λεαξέο ειηθίεο, θαη ηέινο ε έιιεηςε 

ζσκαηηθήο άζθεζεο. 

Ζ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε, φκσο ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ δεθαεηία 1998-2008, ελψ ε ηηκή, ησλ 100 πξψησλ ζε φγθν θαη αμία, 

θαξκάθσλ κεηψζεθε ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απμήζεθε. πλεπψο, ε αχμεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο, ιηγφηεξν αληηθεηκεληθνχο, 

παξάγνληεο. 

Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα νδεγεί ζηελ παξαγσγή λέσλ 

θαξκάθσλ, ηα νπνία ηηκνινγνχληαη αθξηβφηεξα ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο κε 

απνηέιεζκα λα δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά θαη λα αληηθαζηζηνχλ ηα παιαηφηεξα θαη 
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θζελφηεξα, ιφγσ ιήμεο παηέληαο, θάξκαθα, ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν ζεξαπεπηηθφ 

αληίθξηζκα. 

Ζ αχμεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη κηα αχμεζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ζα ήηαλ αλακελφκελν βάζεη ηεο θαηάξηηζεο θαη ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο, δειαδή ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο. Τςειή είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ, 

φκσο δελ κπνξεί απηή ε αχμεζε λα ηαπηηζηεί ή λα δηθαηνινγήζεη ηελ αχμεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο παξά ηελ αχμεζε ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο. Άιισζηε, έλα νξζά 

δνκεκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμάιεηςε κε πγηψλ 

θαηλνκέλσλ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ή ηα ζθάικαηα ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο 

ζηελ ζπληαγνγξάθεζε νδεγνχλ ζε θαηλφκελα ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαη επνκέλσο αχμεζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα δηάθνξα ζθάικαηα θαη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δαπάλεο. Σν ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ απνηειεί έλαλ επίζεο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ δηακφξθσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαζψο ειαρηζηνπνηεί ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή ζην θφζηνο ηνπ θαξκάθνπ θαη αθήλεη ακέηνρν ηνλ ηαηξφ ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία.  

Σν θφζηνο ησλ θαξκάθσλ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί κε ηε ρξήζε γελνζήκσλ πνπ 

απνηεινχλ θζελφηεξα θάξκαθα, παξ’ φηη ζηελ Διιάδα ε πνιηηηθή απηή δελ εθαξκφδεηαη 

επαξθψο θαη αληηκεησπίδεηαη κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία γηα ηα ζεξαπεπηηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα.  

Ο αζζελήο δεκηνπξγεί ηε δήηεζε γηα θάξκαθα, φκσο, δελ επηιέγεη νχηε ην θφζηνο ηνπο 

νχηε ηελ δνζνινγία. Απηφλ ηνλ ξφιν ηνλ θαιχπηεη ν ηαηξφο, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν 

θαξκαθνπνηφο, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε λα δξα πξνο φθεινο ηνπ αζζελή κε ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή θαξκαθνζεξαπεία θαη ην κηθξφηεξν θφζηνο ηφζν γηα ηνλ αζζελή φζν θαη 

γηα ηνπο ΦΚΑ. Ζ αιπζίδα δηαθίλεζεο, δειαδή νη θαξκαθαπνζήθεο θαη νη θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαζψο ε 

αλεμέιεγθηε ζπζπείξσζε ηνπ θεθαιαίνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθφ θινηφ ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη λα επεξεάζεη ηελ ζπληαγνγξαθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ψζηε λα 

απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ελ ηέιεη ηα θέξδε ηεο. 
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Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έρνπλ ην δηθαηψκαηα λα πξνσζνχλ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

είηε απηά πνπ αλήθνπλ ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κέζσ ησλ 

ΜΜΔ θαη ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ, είηε απηά πνπ αλήθνπλ ζηα  ΜΖΤΦΑ-OTC απεπζείαο 

ζηνλ πιεζπζκφ, ψζηε λα ελεκεξψλνπλ γηα ηα λέα θάξκαθα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ρνξήγεζήο ηνπο. Ζ δηαθήκηζε ησλ θαξκάθσλ, φκσο, νθείιεη λα πεξηνξίδεηαη ψζηε 

λα κελ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε εηο 

βάξνο ηεο πγείαο θαη ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αχμεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, φζν 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο δαπάλεο πγείαο θαη ηαπηφρξνλε επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ νη επηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο γηα ηα θαηψηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. πληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη νξγαλσκέλν ζρέδην δξάζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηέζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο πγείαο θαη ηε 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ρσξίο ηελ εθηξνπή ησλ 

δαπαλψλ πγείαο.  

Ο ξπζκηζηηθφο ξφινο ελφο θξάηνπο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε δχν βαζηθέο νκάδεο, ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θπξίσο κέζσ 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, αιιά θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο 

θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη κέηξα ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη θαηαλάισζεο θαη αθνξνχλ ζε 

γηαηξνχο, ζηα θαξκαθεία θαη ζηνπο αζζελείο. 

Οη ζπλήζεηο παξεκβάζεηο ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε 

ησλ θαξκάθσλ, ηελ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. Ζ παξέκβαζε ζηελ ηηκνιφγεζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο 

πξντφλησλ, ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηίκεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθψλ ηηκψλ αλαθνξάο, ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθψλ επηζηξνθψλ, ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκθσληψλ φγθνπ-ηηκήο, 

ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ εθηφο πξνζηαζίαο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαξκάθσλ, ησλ 

δηαγσληζκψλ λνζνθνκεηαθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο επηβνιήο πιαθφλ ζηηο ηηκέο. Ο θαζνξηζκφο 

ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην εχξνο ηεο θάιπςεο θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο 

απνδεκίσζεο δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε θαη πξνζεγγίδνληαη κε ηηο ζεηηθέο 
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θαη αξλεηηθέο ιίζηεο, ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ηηκψλ αλαθνξάο θαη ελ θαξκαθννηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε. 

Οη παξεκβάζεηο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ φγθνπ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο κέηξσλ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο ηαηξνχο, ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο αζζελείο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο γηαηξνχο νη πην ζπλεζηζκέλεο ηαθηηθέο είλαη ε δεκνζίεπζε 

ζπληαγνινγίνπ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ε ρξήζε γελνζήκσλ, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα 

αιιαγή ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο ν έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. Γηα ηνλ 

έιεγρν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέηξν ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, έλα κέηξν πνπ 

έρεη δηηηή εθαξκνγή, πεξηνξηζκφ ησλ γηαηξψλ θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δαπάλεο εθ κέξνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Σα κέηξα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

αζζελείο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο, 

ηε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ νξζή πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ OTC. Ζ 

ζπκκεηνρή ζην θφζηνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ κνξθή θαηαβνιήο πνζνζηνχ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ θαξκάθνπ, σο ζηαζεξφ πνζφ γηα θάζε ζπληαγή ή 

ζπληαγνγξαθνχκελν πξντφλ, κε ην αλψηεξν φξην ζπλ-πιεξσκψλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηηκψλ αλαθνξάο, κε ηελ απαιιαγή κέρξη ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ θαη θπζηθά, κε 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ. 

ηελ Διιάδα, ε πξφθιεζε ησλ ηαρέσο απμαλφκελσλ δαπαλψλ πγείαο ιακβάλεη λέεο 

δηαζηάζεηο ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη Γηαξζξσηηθψλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ θαζψο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Πνιηηηθήο. Ζ κεγάιε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε πνπ δηαλχεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, 

ππνρξεψλνπλ ηελ Διιάδα λα δηαηεξήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε 

επίπεδν θάησ ησλ 6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ θαζνιηθή 

πξφζβαζε θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί 

ππνθαηεγνξία ηεο πγείαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην 1% ηνπ ΑΔΠ, 

πξνζεγγίδνληαο έηζη ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα 

απνηειεί ε εκπινθή δηαθνξεηηθψλ Τπνπξγείσλ ζηελ ηηκνιφγεζε, παξνρή θαη απνδεκίσζε 

ηνπ θαξκάθνπ. Έηζη, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα 
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ραξαθηεξηζηεί σο απνζπαζκαηηθή, θαζψο δηαθνξεηηθνί θξαηηθνί νξγαληζκνί εκπιέθνληαη 

ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ θαξκάθνπ, κε απνηέιεζκα ηα κέηξα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζπρλά λα ππνιείπνληαη ζπληνληζκνχ θαη απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μέζα ζην 

2011, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο, απνθαζίζηεθε ε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη 

ηεο ηηκνιφγεζεο, ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ψζηε λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ν ζπληνληζκφο ησλ κέηξσλ θαη λα απνδψζνπλ ην κέγηζην. 

 

4.2 Σηκνιόγεζε Φαξκάθνπ 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κεηαξξχζκηζε πνπ έιαβε ρψξα ηελ δηεηία 2010-2011 ήηαλ απηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ. πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε 

ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ πξνέθππηε κέρξη ην 2008, απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δπν 

ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ 15 ρσξψλ ηεο ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διβεηίαο θαη κίαο 

ηξίηεο ρψξαο απφ απηέο πνπ εηζρψξεζαλ κεηά ην 2004. Σν 2009, απνθαζίζηεθε φηη ε 

ηηκνιφγεζε ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ 27 ρσξψλ 

ηεο ΔΔ. Σν 2010, αλαθνηλψζεθε κείσζε ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ θαηά 20% κεηά ηελ 

ιήμε ηεο παηέληαο, ελψ ηα πξντφληα φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαηά κέγηζηε ηηκή ζην 90% ηεο 

ηηκήο ηνπ πξσηφηππνπ. Παξάιιεια έγηλε αληηιεπηφ φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ε 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο θαη επνκέλσο θαζηεξψζεθε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπιάρηζηνλ 

ηξείο θνξέο ην ρξφλν ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Μέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, επήιζε θαη λέα 

αιιαγή, ε νπνία φξηδε πνζνζηηαία κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ 0-

27% αλαινγηθά κε ηελ πξφηεξε ηηκή ηνπο (Πίλαθαο 1.1). Αλαηηκνινγήζεθαλ 6.845 θάξκαθα 

βάζεη ζπζηήκαηνο ηηκψλ αλαθνξάο ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή 

κέγηζησλ κεηαβνιψλ ζηηο ρνλδξηθέο ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη κέγηζηεο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, γλσζηέο θαη σο πιαθφλ, εθαξκφζηεθαλ ηφζν ζηηο 

απμήζεηο φζν θαη ζηηο κεηψζεηο ηηκψλ, ην νπνίν ζα αίξνληαλ 31.03.2011. Ζ άξζε ηειηθά ηνπ 

πιαθφλ ζηηο ρνλδξηθέο ηηκέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε λένπ ΓΣΦ ζηηο 30.06.2011. 

ην λέν ΓΣΦ επηβιήζεθαλ λέα πιαθφλ ζε νπζησδψο φκνηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ηηκή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ είλαη ρακειφηεξε ησλ €10, ψζηε λα κελ απνζπξζνχλ 

ηα πξντφληα απηά απφ ηελ αγνξά. Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ θαη ε θαζηέξσζε 

ηεο έθδνζεο ΓΣΦ θάζε ηξίκελν, κε ην νπνίν επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ζε 
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ζρέζε κε ηηο ηξεηο ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη 

επηθαηξνπνηεκέλε ηηκή ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ΓΣΦ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 

επηεκβξίνπ ηνπ 2012.  

Οη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο 

Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, κεηψλνληαη θαη΄ ειάρηζην 

ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο κεηψλνληαη θαη΄ ειάρηζην ζε πνζνζηφ εμήληα 

ηνηο εθαηφ (60%) ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηφηππνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, 

αθξηβψο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο 

ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο εθαξκφδεηαη απηεπάγγειηα απφ ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ 

ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ. Οη ΚΑΚ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα δνζεί ηηκή 

ζην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ηνπο κηθξφηεξε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Με 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζεζπίδνληαη ππνρξεσηηθά πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηηκψλ 

10% γηα ηα λέα θάξκαθα πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο.  

 

4.3 Γνκή Φαξκάθνπ 

Μηα αθφκε βαζηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζεζπίζηεθε ην 2011 αλαθέξεηαη ζηελ δνκή ηνπ 

θαξκάθνπ, ε νπνία δηαθνξνπνηήζεθε ηφζν ζηα πνζνζηά θέξδνπο ηνπ ρνλδξέκπνξνπ θαη ησλ 

θαξκαθείσλ φζν θαη ηνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο απνηέιεζε ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο κέζα ζην 

2010-2011 άιιαμε ηξεηο θνξέο κέρξη λα θαηαιήμεη ζην ηειηθφ πνζνζηφ 6,5% 

(9% 10% 11% 6,5%).  

Σν πνζνζηφ θέξδνπο ησλ ρνλδξέκπνξσλ κεηψζεθε ζε 4,9% γηα ηα θάξκαθα πνπ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ θαη ζε 5,4% γηα απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ αξλεηηθή ιίζηα, ελψ 

γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψζεθε ζην 7,8% απφ 8,4%. 

Σαπηφρξνλα, κεηψζεθε θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ, θαζψο ην πνζνζηφ κηθηνχ 

θέξδνπο είλαη ην 35% ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ, ελψ γηα ηα θάξκαθα ηηο ζεηηθήο 

ιίζηαο πνπ θνζηίδνπλ κέρξη €200 ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζην 32,4%. Σαπηφρξνλα, εηζάρζεθε 

θζίλνλ πεξηζψξην θέξδνπο, δειαδή, έλα κεηνχκελν πνζνζηφ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα εθάπαμ 
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πνζφ χςνπο 30 επξψ γηα ηα πην αθξηβά θάξκαθα (άλσ ησλ 200 επξψ) – κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε θάησ απφ 15%. Μέρξη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ε 

θπβέξλεζε ζα εηνηκάζεη κηα έθζεζε πινπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ησλ λέσλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Δάλ θαλεί φηη ην λέν απηφ κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο δελ επηηπγράλεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ηφηε ην θζίλνλ πεξηζψξην θέξδνπο ζα 

αλαζεσξεζεί εθ λένπ. Μέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 2012, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ 

ρνλδξεκπφξσλ κεηψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθιίλνπλ ζην αλψηεξν φξην ηνπ 5%.  

 

4.4 Αθξηβά Φάξκαθα 

Παξάιιεια, επηιέρζεθε έλαο αξηζκφο απφ ηα πιένλ αθξηβά θάξκαθα πνπ πσινχληαη 

ζήκεξα ζηα θαξκαθεία, ηα νπνία ζα πσινχληαη πιένλ ζηα λνζνθνκεία ή ηα θαξκαθεία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, ψζηε λα κεησζεί ε δαπάλε κέζσ ηεο εμάιεηςεο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

πεξηζψξηα εμσλνζνθνκεηαθήο δηαλνκήο θαη λα επηηξαπεί ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ αζζελψλ 

ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη ηα θάξκαθα. 

Τπάξρνπλ, φκσο, 89 αθξηβά θάξκαθα, ηα νπνία επηιέρζεθαλ λα δηαθηλνχληαη απφ ηα 

θαξκαθεία θαη ηα νπνία αθνξνχλ βαξηέο παζήζεηο θαη ζνβαξά πεξηζηαηηθά πγείαο (θαξθίλν, 

κεγάια ρεηξνπξγεία θαη κεηακνζρεχζεηο) θαη δίλνληαη κφλν κε ζπληαγή γηαηξνχ, κε βάζε 

αγνξαλνκηθή δηάηαμε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. 

Σν πξνεγνχκελν ζχζηεκα πνπ πξνέβιεπε λα ρνξεγνχληαη ηα θάξκαθα απηά κφλν απφ ηα 

λνζνθνκεία εγθαηαιείπεηαη ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ εμαηηίαο έιιεηςεο θαξκάθσλ ζε πνιιά 

ζεξαπεπηήξηα, αιιά θαη έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, θαζψο θάπνηα λνζνθνκεία ζηελ πεξηθέξεηα 

δελ δηέζεηαλ νχηε θαξκαθνπνηφ. 

Ζ απφθαζε απηή ζπλνδεχεηαη θαη κε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ 

έσο θαη 10%, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν, θαζψο κεηψλεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ απφ 35% ζε 18%, πξνο αλαθνχθηζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ θαη νη θαξκαθέκπνξνη κεηψλνπλ ην πνζνζηφ θέξδνπο απφ 8% ζε 2,5%. 
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4.5 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Γελνζήκσλ θαη Κίλεηξα ζπληαγνγξάθεζεο 

Σν Μλεκφλην πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

γελνζήκσλ θαη θζελφηεξσλ θαξκάθσλ. Ο ζηφρνο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη λα απμεζεί 

βαζκηαία θαη νπζηαζηηθά ην κεξίδην ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ έσο 35% ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ ησλ θαξκάθσλ πνπ πσινχληαη απφ ηα θαξκαθεία έσο ην ηέινο ηνπ 2012 θαη έσο 60% 

έσο ην ηέινο ηνπ 2013.   

Απηφ αλαθέξεηαη φηη ζα επηηεπρζεί κέζσ:  

1.  ηεο κείσζεο ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ γελφζεκνπ ζην 40% ηεο ηηκήο ηνπ πξσηφηππνπ 

εληφο παηέληαο θαξκάθνπ κε ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία, ηε ζηηγκή ιήμεο ηεο παηέληαο ηνπ. Ζ 

ηηκή απηή ζα νξίδεηαη σο κέγηζηε. Οη παξαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο 

ηηκέο, επηηξέπνληαο έηζη απμεκέλν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά.   

2.  ηεο απηφκαηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ, κφιηο ιήμεη ε 

παηέληα ηνπο (επψλπκα θάξκαθα εθηφο παηέληαο) ζην κέγηζην ηνπ 50% ηεο ηηκήο πνπ έρνπλ 

ηε ζηηγκή πνπ ιήγεη ε παηέληα ηνπο. Οη παξαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ρακειφηεξεο ηηκέο, επηηξέπνληαο έηζη απμεκέλν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά.   

3.  ηεο δεκηνπξγίαο δπλακηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα, 

κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο θάζε γελφζεκνπ πνπ αθνινπζεί, ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% επί ηεο 

κέγηζηεο ηηκήο.   

4.  ηεο ζχλδεζεο ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο κε ηα γελφζεκα θάξκαθα πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο γηα απνδεκίσζε (ρακειφηεξε ηνπ 

40% ηεο ηηκήο αλαθνξάο), κε βάζε ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηεο 

νπζηαζηηθήο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα αθξηβφηεξα θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο αλαθνξάο 

θαη ζηα λέα κφξηα.   

5.  ηεο δπλαηφηεηαο απνδεκίσζεο ησλ πξφζθαηα παηεληαξηζκέλσλ θαξκάθσλ (δειαδή 

ησλ λέσλ κνξίσλ) κφλν εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ήδε ηα 

απνδεκηψλνπλ θαη ζηε βάζε ηεο θαηάιιειεο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο απφ 

πιεπξάο θφζηνπο, πνπ έρεη γίλεη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.   

6.  ηεο εμαίξεζεο απφ ηε ιίζηα ησλ απνδεκησλφκελσλ θαξκάθσλ, εθείλσλ πνπ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά ή απνδνηηθά απφ πιεπξάο θφζηνπο, κε βάζε ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ. 

7.  ηεο επηβνιήο ηεο ππνρξέσζεο ζηνπο γηαηξνχο λα ζπληαγνγξαθνχλ κε ηε δηεζλή 

επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη φρη κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία.   

8.  ηεο επηβνιήο ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κε ην 
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ρακειφηεξεο ηηκήο πξντφλ ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο ζηελ θαηεγνξία αλαθνξάο απφ ηα 

θαξκαθεία (ππνρξεσηηθή «ππνθαηάζηαζε κε γελφζεκα»).  

Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απινπνηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο θαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο, 

επζπγξακκηζκέλεο κε ηα λνκηθά πιαίζηα ηεο Δ.Δ., γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ 

αγνξά θζελφηεξσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ. ζνλ αθνξά ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ε 

θπβέξλεζε νθείιεη λα ιακβάλεη πεξαηηέξσ κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηνπιάρηζηνλ ην 

40% ηεο πνζφηεηαο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

απνηειείηαη απφ γελφζεκα κε ηηκή ρακειφηεξε απφ απηή ησλ παξφκνησλ πξσηφηππσλ 

πξντφλησλ θαη εθηφο παηέληαο θαξκάθσλ. Απηφ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί, πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία λα πξνκεζεχνληαη ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα αλά δξαζηηθή νπζία, θάλνληαο ρξήζε ησλ θεληξηθψλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ ΔΠΤ θαη ππαγνξεχνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 

ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. 

 

4.6 Πνζνζηό Δπηζηξνθήο (Rebate) Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ θαη 

Φαξκαθείσλ 

χκθσλα κε ην λφκν ζεζπίζηεθε ε έκκεζε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, ρσξίο λα κεησζεί ην ζεζκνζεηεκέλν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπο πάλσ ζηελ ηηκή 

ηνπ θαξκάθνπ (ην νπνίν παξακέλεη ζην 35% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο), αιιά κε ηελ 

θαζηέξσζε ελφο θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο (rebate) επί ησλ νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) πξνο ηα θαξκαθεία, πξηλ πξνζηεζεί ν λφκηκνο ζπληειεζηήο 

ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.3918/2011 «Καζηεξψλεηαη θιηκαθνχκελν 

πνζνζηφ επί ησλ νθεηιψλ ησλ θαξκαθείσλ ππέξ ησλ Κιάδσλ Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α. σο 

επηζηξνθή (rebate) γηα θάζε κήλα, ππφ ηνλ φξν εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απηψλ ησλ 

νθεηιψλ». Αλάινγα κε ην χςνο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ ηνπ θαξκαθείνπ αλά ΦΚΑ, ην 

πνζνζηφ επηζηξνθήο επί ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ απμάλεηαη πξννδεπηηθά θαη θπκαίλεηαη απφ 

0% κέρξη θαη 8%, ελψ πξνβιέπεηαη ε πξννδεπηηθή απηή θιίκαθα λα αιιάμεη κε ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. 
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Πίλαθαο 4.1 

Πνζνζηό Δπηζηξνθήο Φαξκαθείσλ πξνο ηνπο ΦΚΑ 

Ύςνο απαηηνύκελνπ 

πνζνύ αλά Κιάδν 

Τγείαο ΦΚΑ 

Πξννδεπηηθό 

πνζνζηό επηζηξνθήο 

επί ηνπ ύςνπο ηνπ 

αηηνύκελνπ πνζνύ 

Σειηθό πνζό 

θιηκαθίνπ 

πλνιηθό πνζό αλά 

θιηκάθην 

Απφ €1 έσο €2.000 0% - - 

€2.001 - €5.000 1,5% 45 45 

€5.001 - €10.000 2,5% 125 170 

€10.001 - €20.000 3% 300 470 

€20.001 - €30.000 4% 400 870 

€30.001 - €40.000 6% 600 1.470 

Πάλσ απφ €40.001 8% - 1.470 θαη πιένλ 

 

Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ην πνζνζηφ ηεο επηζηξνθήο θιηκαθψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε, ελψ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ 

ε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα γηα ηνπο ΦΚΑ πνπ δελ εληάζζνληαη 

ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

Πίλαθαο 4.2 

Πνζνζηό Δπηζηξνθήο Φαξκαθείσλ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ 

Ύςνο απαηηνύκελνπ 

πνζνύ αλά Κιάδν 

Τγείαο ΦΚΑ 

Πξννδεπηηθό 

πνζνζηό 

επηζηξνθήο επί ηνπ 

ύςνπο ηνπ 

αηηνύκελνπ πνζνύ 

Σειηθό πνζό 

θιηκαθίνπ 

πλνιηθό πνζό αλά 

θιηκάθην 

Απφ €1 έσο €4.000 0% - - 

€4.001 - €10.000 1% 60 60 

€10.001 - €30.000 1,5% 150 210 

€30.001 - €40.000 2% 200 410 

€40.001- €50.000 2,5% 250 660 

€50.001 - €60.000 3% 300 960 

€60.001 - €70.000 3,5% 350 1.310 

€70.001 - €80.000 4% 400 1.710 

€80.001 - €100.000 4,5% 900 2.610 

€100.001-€120.000 5% 1000 3.610 

€120.001-€140.000 5,5% 1100 4.710 

€140.001-€160.000 6% 1200 5.910 

Απφ €160.001 θαη 

πάλσ 
6,5% - 5.910 θαη πιένλ 

Πεγή: ΗΟΒΔ 
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Ο Πίλαθαο 4.3 δείρλεη ηελ θιηκάθσζε ηνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ απφ 

01.01.2012 κε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε. 

Πίλαθαο 4.3 

Πνζνζηό Δπηζηξνθήο θαξκαθείσλ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ (2012) 

Ύςνο αηηνύκελνπ 

πνζνύ αλά Κιάδν 

Τγείαο ΦΚΑ 

Πξννδεπηηθό 

πνζνζηό επηζηξνθήο 

επί ηνπ ύςνπο ηνπ 

αηηνύκελνπ πνζνύ 

Σειηθό πνζό 

θιηκαθίνπ 

πλνιηθό 

πνζό αλά 

θιηκάθην 

0- €3.000 0 % 0 0 

€3.001- €10.000 2% 140 140 

€10.001- €30.000 3% 600 740 

€30.001 - €40.000 5% 500 1240 

Απφ 40.001 € θαη πάλσ 6% 
  

Πεγή: ΗΟΒΔ 

Δπηπξνζζέησο, ην Μλεκφλην ζηελ 4ε επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζή ηνλ Ηνχιην 2011 

πξνβιέπεη πσο μεθηλψληαο απφ ην 2012, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ ζα 

ππνινγίδνληαη σο έλα εληαίν πνζφ ή θαη’ απνθνπή ακνηβή ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κηθξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε πνζνζηφ πνπ 

λα κελ μεπεξλά ην 15% επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο (19% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Νφκν 3816/2010. Σν 

πνζφ ηεο επηζηξνθήο πνπ νθείιεη ην θαξκαθείν ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη 

εκπξφζεζκα ν Κιάδνο Τγείαο Φ.Κ.Α. ή ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην 

θαξκαθείν θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκνινγίνπ. Δμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε αηηνχκελε δαπάλε γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010. Ο εθάζηνηε Κιάδνο Τγείαο Φ.Κ.Α. ή ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηνλ κήλα Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηζηξνθψλ ηνπ έηνπο ηνπ θάζε θαξκαθείνπ γηα θνξνινγηθή ρξήζε. Οη 

παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ Κιάδσλ 

Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α. ή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ θαξκαθείσλ. 

ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζα εληάζζεηαη ε ζρεηηθή 

ξχζκηζε.  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

Έλα ζχζηεκα rebate- ηηκψλ αλάθηεζεο πνπ πξνβιέπεη ηελ επηζηξνθή θάπνηνπ 

ζεζκνζεηεκέλνπ πνζνζηνχ ησλ θεξδψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πξνο ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα ην 2005 (Ν. 3408/2005) θαη ζπλερίδεη 

λα ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. χκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν, «Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

αλψηαηεο αζθαιηζηηθήο ηηκήο θαη ηεο θαζαξήο ηηκήο θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, επί ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πνπ απνδεδεηγκέλα δηαηέζεθε ζε αζθαιηζκέλνπο 

θάζε αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο, φπσο νη ηηκέο απηέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηζηξέθεηαη 

απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε θάζε δηθαηνχρν αζθαιηζηηθφ ηακείν, κε κέξηκλα θαη 

επζχλε απηνχ». Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο κέρξη 

πξφηηλνο δηεπθξηλίδνληαλ ζηελ δηππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ ΓΤΓ3α/Γ.Π νηθ. 59716, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ κε αξηζκφ 871 ηεο 8εο Μαΐνπ 2009. χκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή: 

«νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο/ θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο θαξκάθσλ βαξχλνληαη κε ηελ 

απφδνζε ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνλ ΟΠΑΓ πνζνζηνχ 3% επί ηεο ιηαληθήο 

ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ηνπο, πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη ηνλ ΟΠΑΓ. Σν πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία/ θάηνρνο άδεηαο 

θπθινθνξίαο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη 

απεπζείαο εμαγσγέο, νη πσιήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία θαη νη παξάιιειεο εμαγσγέο, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ 

ιακβάλεηαη ππφςε σο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνζνζηφ 15% θαη ε ζρέζε δεκφζηαο- 

ηδησηηθήο δαπάλεο γηα θάξκαθα, ήηνη 65%−35%». Έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέηξα πνπ 

απνηέιεζαλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ Μλεκνλίνπ ζηελ πξψηε αλαζεψξεζή ηνπ ηνλ Αχγνπζην 2010 

απνηέιεζε ε είζπξαμε ηνπ ζπκθσλεζέληνο rebate απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ζ πιεξσκή 

ηνπ rebate απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 έρεη δξνκνινγεζεί θαη 

ιακβάλεη ρψξα, ζχκθσλα κε αλαθνηλψζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Αθφκε, ζην Νφκν 3918/2010 αλαθέξεηαη πσο νη θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ζηνπο ΦΚΑ ην 4% επί ηεο ηηκήο παξαγσγνχ (ex-

factory) ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ηνπο πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία. 

Oη Κ.Α.Κ. θάζε ηξίκελν αξρήο γελνκέλεο απφ 01.01.2012, ππνρξενχληαη ζε πξφζζεηε 

θιηκαθνχκελε επηζηξνθή (rebate) αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ. 
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Πίλαθαο 4.4 

Πνζνζηό επηζηξνθήο Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ 

Τριμηνιαίοσ ςυνολικόσ όγκοσ πωλήςεων ανά 

φαρμακευτικό προϊόν 
Ποςό επιςτροφήσ (rebate) 

Από  1.000.000€-2.000.000εκ€ 2% 

Από 2.000.000€- 4.000.000€ 4% 

Από 4.000.000€- 6.000.000€ 6% 

 Πάνω από 6.000.000€ 8% 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο γηα ην ζχλνιν ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 2.440εθαη.€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, γηα ην 2012,ην νπνίν θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο ζε δηκεληαία βάζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ηέινο θάζε δηκήλνπ ην ζχλνιν ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο έρεη 

ππεξβεί ην πξνθαζνξηζκέλν πνζφ, ην ππφινηπν αλαδεηείηαη θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδείμεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΦ θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ.  Μέρξη ηελ θαζνιηθή 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο 

(scanning) ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ), ν 

ππνινγηζκφο ησλ πνζψλ πνπ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη θάζε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, επί 

πιένλ ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο (Rebate) 9% θαη ηνπ θιηκαθσηνχ πνζνχ επηζηξνθήο (Rebate) 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λφκνπ 4052/2012, γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ, γηα θάζε 

εηαηξεία, σο αθνινχζσο: 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ πνπ θαηαζέηνπλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηνλ ΔΟΦ 

θάζε κήλα (ε ππνβνιή ηνπο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ 

επφκελνπ κήλα) θαη ηα νπνία ν ΔΟΦ επαιεζεχεη θαη επηβεβαηψλεη πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία 

απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο (rebate), γίλεηαη 

επηκεξηζκφο αλά εηαηξεία ηεο ζεηηθήο Λίζηαο. Με ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ηα ζηνηρεία απηά αληινχληαη απφ ην ζχζηεκα. Αθαηξείηαη ην πνζφλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο παξάιιειεο εμαγσγέο θαη ζηηο πσιήζεηο πξνο λνζνθνκεία αλά εηαηξεία/αλά 

θάξκαθν. Με βάζε ηελ αλαινγία 80/20 πξνζδηνξίδνληαη νη πσιήζεηο πξνο ηνπο ΦΚΑ θαη 
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δηαζηαπξψλνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ΖΓΗΚΑ. Με ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ηα ζηνηρεία απηά αληινχληαη απφ ην ζχζηεκα. 

 Με βάζε ην κεξίδην αγνξάο ηεο θάζε εηαηξείαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην 2011 σο έηνο βάζεο, 

ην ππεξβάιινλ πνζφ επί ησλ πσιήζεσλ θάζε εηαηξείαο αλά κήλα, πξνζδηνξίδεη ην πνζφ πνπ 

πξέπεη λα πιεξσζεί κέζσ ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο επηζηξνθήο ( clawback
8
) γηα ην 2012. 

ηελ πεξίπησζε πνπ λέεο εηαηξείεο, κε κεδεληθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαηά ην 

2011, εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά θαηά ηνπο κήλεο αλαθνξάο, ηα κεξίδηα αγνξάο φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ επαλα-ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) ησλ εηαηξεηψλ κε 

ζεηηθφ θχθιν εξγαζηψλ(πσιήζεηο) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζζέηνληαο ηνλ 

πξνβαιιφκελν(extrapolated) εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεσλ) ησλ λέσλ εηαηξεηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά, θαηά ηνπο κήλεο αλαθνξάο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξείεο κε ζεηηθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο, εμέξρνληαη απφ ηελ αγνξά θαηά ηνπο κήλεο αλαθνξάο, ηα κεξίδηα αγνξάο 

φισλ ησλ εηαηξεηψλ επαλα-ππνινγίδνληαη κε βάζε, φκσο, ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

(πσιήζεηο) κφλνλ εθείλσλ ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο είραλ ζεηηθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 

ηφζν θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο φζν θαη θαηά ηνπο ηξέρνληεο κήλεο αλαθνξάο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη γηα ηηο εηαηξείεο κε ζεηηθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο θαη κεδεληθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαηά ηνπο κήλεο αλαθνξάο, ε νθεηιφκελε 

ζπλεηζθνξά είλαη κεδέλ. 

ια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη αλά κήλα θαη νη πιεξσκέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπρλφηεηα δχν κελψλ (πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ ππνινγηδφκελσλ 

πνζψλ ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ κήλα) θαη νη φπνηεο δηαθνξέο ζπκςεθίδνληαη ζηα 

κεζνδηαζηήκαηα ησλ δίκελσλ πεξηφδσλ. 

  

                                                           
8 Clawback: ππέξβαζε ηεο πξνβιεπνκέλεο κεληαίαο δεκνζίαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηελ νπνία νθείινπλ 

νη θαξκαθνβηνκεραλίεο λα επηζηξέςνπλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
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4.7 Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε θαη Έιεγρνο 

Ζ ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαξκάθσλ ζπληζηά κηα απφ ηηο θξηζηκφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ηνκέσλ ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αθνχ επεξεάδεη ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ ηε 

Γεκφζηα Τγεία, ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά. Δηδηθά γηα ηα 

θάξκαθα ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο καδί κε ηελ αλαηηκνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ 

θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ.  

πγθεθξηκέλα, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλήιζε ην 2009 ζε 

€4,9 δηο, πνζφ πνπ ηζνδπλακεί κε ην 40% ηεο εηήζηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνο απηά. Σν 

χςνο ηεο δαπάλεο νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξνθιεηή, ε 

θαηεπζπλφκελε, ε παξάλνκε ζπληαγνγξάθεζε, ε εηθνληθή ρξήζε ζπληαγψλ ή ε ρξήζε ηνπο 

γηα άιινπο ζθνπνχο.  

Ζ πνιηηηθή παξέκβαζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζεκειηψλεηαη ζεζκηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα ησλ ATC. 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012,ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή 

θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 90% φισλ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηα δεκφζηα ηακεία (θάξκαθα, παξαπνκπέο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο), ηφζν ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ φζν θαη ζηνπο παξφρνπο πνπ είλαη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αθφκε, ε θπβέξλεζε 

εηζάγεη έλαλ πξνζσξηλφ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ κεραληζκφ, έσο φηνπ φινη νη γηαηξνί λα 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Ο 

κεραληζκφο απηφο ζα επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ 

φισλ ησλ ζπληαγψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο. Ο κεραληζκφο απηφο ζα θάλεη ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ΖΓΗΚΑ, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηα θαξκαθεία λα θαηαρσξνχλ ειεθηξνληθά ηηο ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο απφ ζπγθεθξηκέλν 

γηαηξφ πξνο ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Γηα ηα θάξκαθα πνπ πξφθεηηαη λα απνδεκησζνχλ απφ ηνλ 

ΔΟΠΤΤ (θαη άιια ηακεία), ηα θαξκαθεία πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

φιεο ηηο ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο. Γηα ηελ ππεξεζία απηή, νη γηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνχλ 
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ρεηξφγξαθα ζα ρξεψλνληαη κε κηα κεληαία δηαρεηξηζηηθή ακνηβή απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, πξνο 

απνδεκίσζε ησλ θαξκαθείσλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ πξνζσξηλνχ απηνχ κεραληζκνχ ζα 

δηαζθαιίζεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε φισλ ησλ ζπληαγψλ, θάηη πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

πιήξε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαγνγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γηαηξψλ, αιιά 

θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. 

Μέζα ζην 2012, ε θπβέξλεζε νθείιεη λα: 

 Τινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, απνζαξξχλνληαο έηζη ηηο 

αδηθαηνιφγεηεο ζπληαγνγξαθήζεηο ησλ πιένλ αθξηβψλ θαξκάθσλ θαη δηαγλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 Καηαξηίζεη αλαιπηηθέο κεληαίεο ειεγθηηθέο αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηνπο παξφρνπο πνπ είλαη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα ππφινηπα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο (έσο φηνπ 

ελνπνηεζνχλ). Οη αλαθνξέο απηέο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ.  

 Καηαξηίδεη ηαθηηθέο εθζέζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηκεληαία βάζε, γηα ηε θαξκαθεπηηθή 

ζπληαγνγξάθεζε θαη δαπάλε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

πνζφηεηεο θαη ηελ αμία ησλ θαξκάθσλ, ηε ρξήζε ησλ γελφζεκσλ θαη εθηφο παηέληαο (off-

patent) θαξκάθσλ, θαζψο θαη κε ην πνζφ επαλείζπξαμεο (rebate) πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηα 

θαξκαθεία θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Οη εθζέζεηο απηέο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ.  

 Δπηβάιιεη θπξψζεηο θαη πξφζηηκα κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαθνξά αληηδενληνινγηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε, θαζψο θαη κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. πλερήο ή 

επαλαιακβαλφκελε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε, νδεγεί 

ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ γηαηξνχ θαη ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη ζηελ νξηζηηθή 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ γηαηξνχ λα ζπληαγνγξαθεί ζην κέιινλ θάξκαθα πνπ 

απνδεκηψλνληαη απφ ην θξάηνο / ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 Τινπνηήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπληαγνγξαθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Θα πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.  
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 Παξέρεη ελεκέξσζε θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζε θάζε γηαηξφ ζρεηηθά κε ηε ζπληαγνγξαθηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηαλ παξαηεξείηαη ζπληαγνγξάθεζε άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζπγθξίζηκσλ γηαηξψλ (ηφζν ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ φζν θαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ), θαζψο θαη 

φηαλ παξαβαίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. Σα ελ ιφγσ 

ελεκεξσηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, ελψ δεκνζηεχεηαη θαη κηα 

εηήζηα έθζεζε, πνπ θαιχπηεη: 1) ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ ζπληαγψλ ηνπ θάζε 

γηαηξνχ, ηφζν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνηαγείο ηνπ φζν θαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε, 2) ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θάζε γηαηξνχ γηα γελφζεκα θάξκαθα, 

έλαληη ησλ πξσηνηχπσλ θαη εληφο παηέληαο θαξκάθσλ θαη 3) ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ.  

Δάλ ε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο δαπάλεο δείμεη φηη ε κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

δαπαλψλ δελ παξάγεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη άκεζα λα ιεθζνχλ πξφζζεηα 

κέηξα, ψζηε ε θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε λα δηαηεξεζεί ππφ έιεγρν. Σα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπληαγνγξάθεζεο γηα θάζε γηαηξφ, ην ζηφρν ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο ζπληαγνγξάθεζεο αλά αζζελή θαη, εάλ ρξεηαζηεί, νξηδφληηεο πεξαηηέξσ πεξηθνπέο 

ηηκψλ θαη πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη απμήζεηο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ κε ζπκβεβιεκέλσλ θαη κε εληαγκέλσλ γηαηξψλ 

ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ην ζχζηεκα ηεο 

Ζιεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο δεκηνπξγνχζε ινγαξηαζκφ γηα θάζε γηαηξφ γηα θάζε ηακείν 

θαη απαηηνχζε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2012. Οη γηαηξνί ππνρξενχληαλ λα 

θαηαβάινπλ ηα πνζά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο αιιηψο γίλνληαλ απαηηεηά 

κέζσ ΚΔΓΔ. Αλ κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012 ν κε ζπκβεβιεκέλνο γηαηξφο δελ είρε εληαρζεί 

ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, έραζε ην δηθαίσκα ζπληαγνγξάθεζεο ζηνπο 

ΦΚΑ. 

ε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, απφ 1εο Μαξηίνπ 2012, θαζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε 

αλαγξαθήο ζηε ζπληαγνγξάθεζε ηεο ρεκηθήο νπζίαο ηνπ θαξκάθνπ (δξαζηηθή νπζία). Σα 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

ζηνπο γηαηξνχο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο κέρξη 

30/06/2012 θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ειεθηξνληθά ζηνπο γηαηξνχο, νη 

γηαηξνί ζα ζπληαγνγξαθνχλ ζπληαγέο θαξκάθσλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ΦΚΑ 

θάλνληαο ρξήζε θαη ηεο ρεκηθήο νπζίαο (δξαζηηθή νπζία) ησλ θαξκάθσλ. Ο Δζληθφο 
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Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηα εκπνξηθά νλφκαηα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ρεκηθέο νλνκαζίεο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ηνλ νπνίν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ. Σνλ ίδην θαηάινγν δηαζέηεη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ ΦΚΑ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο δχλαηαη λα νξίδεηαη κεησκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο φηαλ ρνξεγείηαη ην θζελφηεξν 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ φκνηαο δξαζηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο κε 

απηφ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί απφ ηνλ ηαηξφ κε ζπλαίλεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Γηα θάζε 

θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα πνπ ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηαηξφ θαη ην ηίκεκα ηνπ 

νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ), ηνλ Δληαίν Οξγαληζκφ 

Παξνρψλ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) θαη ηνλ Οίθνπ Ναχηνπ, ζεζπίδεηαη «ηηκή 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο» (εθεμήο ΣΚΑ) ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ηηκή παξαγσγνχ ή 

εηζαγσγέα, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα Τ.Α. πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ κεησκέλε θαηά 9%. Οη ΦΚΑ θαιχπηνπλ 

ηε δαπάλε ρνξήγεζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ιηαληθήο 

ηηκήο κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο πξνθχπηνπζαο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα θαη ηεο ΣΚΑ. Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ην 

παξαθξαηνχκελν 9% βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο (ΚΑΚ) 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ζεσξείηαη «επηζηξνθή» (rebate) ησλ ΚΑΚ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηνπο ΦΚΑ θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

Απφ 09.04.2012, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο εβδνκάδαο εθαξκνγήο, άξρηζε ε 

πιήξεο εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία. 

Σν κέηξν αθνξά ζηηο 10 πξψηεο δξαζηηθέο νπζίεο, γηα ηηο νπνίεο νη γηαηξνί κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ θαη λα ζπληαγνγξαθνχλ νπνηαδήπνηε εκπνξηθή νλνκαζία θαξκάθνπ, ζεσξνχλ 

απαξαίηεην γηα ηνπο αζζελείο, απφ ηνλ θαηάινγν ησλ θαξκάθσλ αλά δξαζηηθή νπζία, φπσο 

έρεη αλαθνηλσζεί. 

ια ηα θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζεηηθή ιίζηα θαη αθνξνχλ ζηηο 10 δξαζηηθέο 

νπζίεο, έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο θαη έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηνπ ΔΟΦ. Γηα θάζε νκάδα θαξκάθσλ 

αλαγξάθεηαη ε ηηκή αλαθνξάο, πνπ αληηζηνηρεί ζην θζελφηεξν γελφζεκν γηα ην νπνίν νη 

αζθαιηζκέλνη ζα θαηαβάινπλ κφλν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ είηε ν ηαηξφο 
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είηε ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί αληί γηα ην θζελφηεξν γελφζεκν, λα επηιέμεη αθξηβφηεξν 

θάξκαθν ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο, ζα πξέπεη ν αζθαιηζκέλνο λα θαηαβάιεη ζην 

θαξκαθείν εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηε δηαθνξά ζηελ ηηκή. Σν εχξνο ηεο δηαθνξάο 

ησλ ηηκψλ κεηαμχ ηνπ θζελφηεξνπ γελφζεκνπ θαη ηνπ αθξηβφηεξνπ θαξκάθνπ, γηα ηελ ίδηα 

δξαζηηθή νπζία, θπκαίλεηαη απφ 0,50 – 4,60 επξψ. Ο θαξκαθνπνηφο δελ έρεη δηθαίσκα 

επηινγήο νχηε αιιαγήο ηνπ θαξκάθνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ζηελ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αζζελή, ζε πεξίπησζε επηινγήο αθξηβφηεξνπ θαξκάθνπ, ζα 

αλαγξάθεηαη ε δηαθνξά απηή ζην έληππν ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο θαη ν αζζελήο ζα 

ελεκεξψλεηαη θαη ζα ζπλαηλεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ. 

Με ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4052/2012, σο ηηκή αλαθνξάο (ΣΑ) ηεο θάζε ζεξαπεπηηθήο 

θαηεγνξίαο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο (ΚΖΘ) κεηαμχ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θάζε ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο. Οη ΦΚΑ απνδεκηψλνπλ ηα 

θάξκαθα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ θαζεζηψο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη έρνπλ πάξεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 1.1. 2012, εθφζνλ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή αζθάιηζε ζηα 2/3 θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12 θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ΦΚΑ ησλ νπνίσλ 

απνδεκηψλνπλ ηα θάξκαθα απηά κεηά απφ αμηνιφγεζε απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο 

αμηνιφγεζεο ηερλνινγίαο Τγείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε πιήξνπο ηήξεζεο ηεο Κνηλνηηθήο 

Οδεγίαο ΔΚ 89/105-/ΔΟ Οδεγία πεξί δηαθάλεηαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη ηα θάξκαθα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 

σο απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε θηλδχλνπ δσήο ή ηα νξθαλά θάξκαθα, κφλν φηαλ θαιχπηνληαη 

απφ δηεζλή θιηληθά πξσηφθνιια.  

Με ηελ ΤΑ 32294/2011 (ΦΔΚ 559/Β/8.4.2011) εγθξίλεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ ν θαηάινγνο 

θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή θαη δελ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ – Αξλεηηθφο θαηάινγνο, κεηά δε ηελ έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε 

ηνπ πξφζθαηνπ Δθαξκνζηηθνχ Νφκνπ επαλεθδφζεθε κε ηελ ΤΑ 153/2012 (ΦΔΚ 

554/Β/1.3.2012), γηα ηνλ νπνίν φκσο εθθξάζηεθαλ αληηξξήζεηο γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπ θαη 

αλακέλεηαη ε νξζή επαλαθνηλνπνίεζή ηνπ. 

Ο ηξίηνο θαηάινγνο είλαη απηφο ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (ΜΖΤΦΑ –

OTC), δειαδή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 

ηαηξηθή ζπληαγή θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαξκαθεία, πνπ επεμεξγάζηεθε ν ΔΟΦ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

θαη δεκνζηεχηεθε αξρηθά κε ηελ ΤΑ 63696/2010 (ΦΔΚ 740/Β/28.5.2010) θαη ζε ζπλέρεηα 

ηνπ πξφζθαηνπ Δθαξκνζηηθνχ Νφκνπ επαλεθδφζεθε κε ηελ ΤΑ 152/Β/2012 (ΦΔΚ 

542/Β/1.3.2012). 

 

4.8 Κώδηθαο Γενληνινγίαο θαη Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

O Κψδηθαο δενληνινγίαο νξίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε γλψκνλα ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε, ηελ εζηθή θαη ηε 

δηαθάλεηα. Ηζρχεη απφ ην Μάξηην ηνπ 2002 θαη αλαζεσξήζεθε ηειεπηαία θνξά ην Μάξηην ηνπ 

2010 ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο ΔFPIA, θαη απεπζχλεηαη ζε 

φιεο ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο.  

Ζ ηαηξηθή ελεκέξσζε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα εμνπζηνδνηεκέλα λα ρνξεγνχλ 

ηηο ζρεηηθέο ζπληαγέο ή λα παξέρνπλ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. ρνξεγείηαη κε 

ή ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή). Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, ηζνξξνπεκέλε, δίθαηε, 

αληηθεηκεληθή θαη πιήξεο, λα βαζίδεηαη ζηε κέρξη ζήκεξα αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

επξεκάησλ θαη λα ηελ αληηθαηνπηξίδεη κε ζαθήλεηα, λα είλαη ηεθκεξησκέλε βηβιηνγξαθηθά, 

λα ελζαξξχλεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδνληάο ηα 

αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο λα ππεξβάιιεη γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Ζ ελεκέξσζε δελ ζα πξέπεη λα 

παξαπιαλά κε δηαζηξέβισζε, ππεξβνιή, αδηθαηνιφγεηε έκθαζε, παξάιεηςε ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα πεξηιακβάλεη ηζρπξηζκνχο πνπ ππαηλίζζνληαη φηη έλα 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή έλα δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αμία, πνηφηεηα ή 

ηδηφηεηα, εθηφο αλ απηφ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. 

Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα είλαη ζπγθαιπκκέλεο 

θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ρνξεγνχλ ηηο ζρεηηθέο ζπληαγέο ή λα 

πξνκεζεχνπλ θάξκαθα, ηελ επίζθεςε ζπλεξγαηψλ ηαηξηθήο ελεκέξσζεο, ηελ δηάζεζε 

δεηγκάησλ, ηελ ρνξεγία ζπλαληήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ή/θαη 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ έκκεζα ή 

άκεζα, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο απαγνξεχνληαη ηα πξνζσπηθά δψξα κε εμαίξεζε 

ζπγγξάκκαηα θαη ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, έσο 500€ εηεζίσο αλά ηαηξφ, 

δηαθεκηζηηθά δψξα ακειεηέαο αμίαο, κέρξη 25€. ε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα (ΝΠΓΓ) 

επηηξέπεηαη ε επηρνξήγεζε αλεμάξηεησλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε δσξεά επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ, δηαγλσζηηθψλ θαη ηαηξηθψλ νξγάλσλ ηα νπνία 

βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή. Κάζε επηρνξήγεζε ή δσξεά πξέπεη λα 

ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιφγσ ηδξχκαηνο. 

ηηο ζπλήζεηο ηαθηηθέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ εληάζζνληαη νη δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο φπσο ηα ζπλέδξηα θαη νη ελεκεξσηηθέο ζε επίπεδν θαξκάθσλ 

εθδειψζεηο, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο θαη παξέρνπλ έμνδα 

θηινμελίαο θαη ηηκεηηθέο ακνηβέο ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο ή ηνπο πξνεδξεχνληεο 

ζπλεδξηάζεσλ. Πιένλ, Ο ΔΟΦ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξίσλ ή ησλ εθδειψζεσλ δηα ησλ νξγάλσλ ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ, 

δελ ζα δίλεηαη έγθξηζε ζηνλ ππεχζπλν θνξέα γηα κειινληηθέο εθδειψζεηο γηα δηάζηεκα 2 

εηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ζνβαξήο ππέξβαζεο (άλσ ηνπ 25%) 

ηνπ απνινγηζκνχ απφ ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά.  

ε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ, αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηεο Αξρή παξαβίαζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ξπζκίζεσλ, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ζηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξία, ε 

νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη έσο €3.000 ζηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή ή έσο €15.000 ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή.  

Ζ θπβέξλεζε νθείιεη λα ζπλερίζεη λα δεκνζηεχεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο / πξσηφθνιια 

ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηνπο γηαηξνχο. Ξεθηλψληαο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηα πην 

αθξηβά θαη/ή πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα, ε θπβέξλεζε θαζηζηά ππνρξεσηηθφ 

γηα ηνπο γηαηξνχο λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 

ζπληαγνγξάθεζε. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο / πξσηφθνιια ζπληαγνγξάθεζεο νξίδνληαη απφ 

ηνλ ΔΟΦ κε βάζε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, θαη θαζίζηαληαη επί ηεο 

νπζίαο δεζκεπηηθέο κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012. 

Δληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ε θπβέξλεζε, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη νη 

γηαηξνί ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο (θαλφλεο θαη πξφηππα εζηθήο) 

πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θαξκαθνβηνκεραλίαο, γηαηξψλ, αζζελψλ, θαξκαθείσλ θαη 
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ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ο θψδηθαο απηφο ζα επηβάιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

θαη ζα απαγνξεχεη θάζε άκεζε (ρξεκαηηθή θαη κε ρξεκαηηθή) ρνξεγία ζπγθεθξηκέλσλ 

γηαηξψλ (ε ρνξεγία ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κέζσ εληαίαο θαη δηαθαλνχο κεζφδνπ), βάζεη ηεο 

δηεζλνχο νξζήο πξαθηηθήο. Ζ Κπβέξλεζε απινπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο θαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο, 

επζπγξακκηζκέλεο κε ηα λνκηθά πιαίζηα ηεο ΔΔ, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ 

αγνξά θζελφηεξσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ. 

 

4.9 Πνζνζηό πκκεηνρήο Αζζελώλ 

Μηα αθφκε αιιαγή πνπ επεξεάδεη ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη ε αιιαγή ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ θαη ε αιιαγή ηνπ πνζνζηνχ απνδεκίσζεο, θαζψο είλαη 

αιιειέλδεηα απηά ηα πνζνζηά. 

πγθεθξηκέλα ζηνπο δηθαηνχρνπο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

ΦΚΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία θαη ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή θαζψο θαη ησλ Οίθν ηνπ 

Ναχηνπ, ρνξεγνχληαη ηα θάξκαθα κε ζπκκεηνρή 10% επί ηεο δηαηηκεκέλεο αμίαο ηνπ 

θαξκάθνπ ή κε κεδεληθή ζπκκεηνρή (0%) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ζεξαπεία ησλ ρξφλησλ 

παζήζεσλ σο εμήο: 

Α. πκκεηνρή πνζνζηνχ 10% γηα ηνπο πάζρνληεο απφ:  

1. Νφζν ηνπ Parkinson θαη δπζηνλίεο 

2. Άπνην δηαβήηε 

3. Υξφληα ξεπκαηηθή βαιβηδνπάζεηα θαη ινηπέο βαιβηδνπάζεηεο, ρξφληα πλεπκνληθή 

θαξδηνπάζεηα θαη ζπγγελή θαξδηνπάζεηα 

4. πζηεκαηηθφ εξπζπκαηψδε ιχθν, ζθιεξνδεξκία, δεξκαηνκπνζίηε, αγγεηίηηδεο, 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, αγγπισηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα 

5. Οζηενπφξσζε θαη λφζν Paget 

6. Μπαζζέλεηα 

7. Φπκαηίσζε 

8. Υξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

9. Κιεξνλνκηθφ αγγεηννίδεκα 
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10. Αδέλσκα ππφθπζεο 

11. Διθψδε θνιίηηδα, λφζν GROHN, ζχλδξνκν βξαρέσο εληέξνπ 

12. Κίξξσζε ηνπ ήπαηνο 

13. πγγελή ηρζχαζε 

14. Νφζν ηνπ WILSON 

15. αθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ 

Β. Μεδεληθή (0%) ζπκκεηνρή γηα ηνπο πάζρνληεο απφ: 

1. Νενπιάζκαηα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ιεπραηκηψλ 

2. αθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Η 

3. Φπρψζεηο 

4. Δπηιεςία θαη ινηπέο επηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο 

5. Μεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, ελδηάκεζε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη νκφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή 

αλαηκία 

6. Ηδηνπαζή αηκνιπηηθή αλαηκία-ζξνκβνπεληθή πνξθχξα 

7. Νπρηεξηλή παξνμπζκηθή αηκνζθαηξηλνπξία 

8. Αηκνξξνθηιία (αληηαηκνξξνθηιηθνί παξάγνληεο)  

9. Τπνθπζηνγελή λαληζκφ (απμεηηθή νξκφλε) 

10. Κπζηηθή Ίλσζε (θπζηηθή ηλψδε λφζν, ηλνθπζηηθή λφζν) 

11. Αγγεηνπάζεηα BURGER 

12. Άλνηα, λφζν Alzheimer θαη λφζν Charcot 

13. Υξφληα επαηίηηδα B θαη C 

14. Νφζν Wilson (επαηνθαθνεηδή εθθχιηζε) 

15. Γιπθνγνλίαζε – γιπθνγνλίαζε ηχπνπ ΗΒ  

16. Νφζνο Gaucher 

17. Έιιεηςε νξληζν-θαξβνκπιν-ηξαλζθεξάζε  

18. Πλεπκνληθή ππέξηαζε  

19. Υξφληα λεθξηθή λφζν, ζηάδην 3 θαη 4 

20. Νεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

21. Νφζν Niemann-Pick ηχπνπ C 

22. Τπεξθαηλπιαιαληλαηκία 
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23. θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα φια ηα θάξκαθα πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο νη κεηακνζρεπζέληεο ζπκπαγψλ ή ξεπζηψλ νξγάλσλ θαη 

ηζηψλ, θαζψο θαη νη παξαπιεγηθνί θαη ηεηξαπιεγηθνί. Γελ θαηαβάιιεηαη, επίζεο, ζπκκεηνρή 

γηα ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν θχεζεο θαη ινρείαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, γηα θάξκαθα πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηα θαξκαθεία 

ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη απφ ηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ εκβνιηαζκφ. 

Γηα φια ηα ππφινηπα θάξκαθα ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

είλαη 25%. 

 

4.10 Παξεκβάζεηο Πξσηνγελνύο Πξόιεςεο 

Ζ κέξηκλα ηνπ θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξφιεςεο κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε κε ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ λνζεξφηεηαο. Οη 

παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ ή ηελ απνηξνπή πηνζέηεζήο ηνπ έρνπλ 

απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θιηληθά. Ζ πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ ηζηγάξσλ, ε νπνία εθηηκάηαη φηη δχλαηαη λα έρεη εμαηξεηηθά 

θιηληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.  

Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ κηα 

δέζκε θιηληθψλ θαη κε κέηξσλ. Ζ θνξνινγία θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί κηα 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο. Μηα αχμεζε ηνπ 

θφξνπ θαηά 30% ζε ζπλδπαζκφ κε κηα έληππε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία θαηά ησλ 

νηλνπλεπκαησδψλ, αχμεζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ πψιεζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηα 21 

έηε, εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, θαζψο θαη 

ζπκβνπιέο θαη παξφηξπλζε απφ ηνλ ηαηξφ γηα κείσζε ηεο ρξήζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

εθηηκήζεθε φηη κπνξεί λα απνηξέςεη 120.000 DALYs θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα 

εμνηθνλνκήζεη ζε βάζνο ρξφλνπ πφξνπο γηα ην ζχζηεκα.  

Ζ αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απνθπγή παζήζεσλ, φπσο ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, θαξθίλν ηνπ καζηνχ, θαξθίλν ηνπ παρένο 
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εληέξνπ, θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, δηαβήηε, νζηενπφξσζε θαη νζηεναξζξίηηδα. Παξ’ φια απηά 

παξεκβάζεηο κε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο άζθεζεο θαη γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα πεξηνξίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρεη ε θαζηζηηθή δσή. 

Ζ βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ απνθπγή εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη αξθεηψλ ηχπσλ 

θαξθίλνπ. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο θαη ηεο 

αχμεζεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην νηθνλνκηθά 

απνδνηηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, ε επηβνιή ππνρξεσηηθψλ νξίσλ ζηελ πεξηεθηηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθψλ ζε αιάηη φπσο ςσκί, δεκεηξηαθά θαη καξγαξίλε απνδεηθλχεη φηη 

κπνξεί λα απνηξέςεη έσο θαη 100.000 DALYs θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη καθξνπξφζεζκα ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

Σν ππεξβνιηθφ βάξνο ζψκαηνο θαη ε παρπζαξθία αλήθνπλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ αλάπηπμεο παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ, θαζψο θαη αξθεηψλ ηχπσλ 

θαξθίλνπ. ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

ππεξβνιηθνχ βάξνπο ζψκαηνο πξνηείλεηαη ε επηβνιή θφξνπ 10% ζηηο κε πγηείο ηξνθέο, 

παξέκβαζε ε νπνία εθηηκάηαη φηη δχλαηαη λα απνηξέςεη 170.000 DALYs θαη καθξνπξφζεζκα 

λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Ζ ελ ιφγσ παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδπαζηεί κε κηα παξάιιειε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε άληζε επηβάξπλζε ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ θαη λα εληζρπζεί ε 

κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο πξνο ηξνθέο πςειφηεξεο δηαηξνθηθήο αμίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε ε έγθαηξε δηάγλσζε νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο θαη ν πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κεηψλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αζζελψλ θαη πξνιακβάλνληαο ηελ ζνβαξφηεηα ηεο λφζν. Σαπηφρξνλα, απηή ε 

ηαθηηθή ζα επηθέξεη θαιχηεξε θαηάζηαζε πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ πνπ είλαη θαη ην θπξίαξρν 

δεηνχκελν κε ή ρσξίο ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ. 
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4.11 Απνηειεζκαηηθόηεηα Μέηξσλ (2010-2012) 

Ζ δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη δηα κέζσ ησλ θαξκαθείσλ θαη θαιχπηνληαη 

απφ ηα δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία κεηψζεθε ην 2010 ζηα €4,28 δηο. Ζ κείσζε πξνήιζε 

θπξίσο απφ ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ (πεξίπνπ -15%) θαη ελ κέξεη απφ ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο (-5%). Γηα ην 2011 εκθαλίδεηαη κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,92% κε βάζε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Με βάζε ηα ΓΣΦ πνπ εθδφζεθαλ κέζα ζην 2010 ζηαζκηζκέλα σο πξνο ηηο κέξεο 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ησλ αξηζκφ ησλ θαξκαθείσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ηα απνηειέζκαηα 

ππνδεηθλχνπλ κηα κεζνζηαζκηθή κείσζε γηα ην 2010 πνπ αληηζηνηρεί ζην -15,1%, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε κείσζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαηά 9,9% θαη ην ππφινηπν 

κεηαθέξεηαη ζην 2011 σο “carry over effect”. Καηά ζπλέπεηα, ην 2011 ε εμνηθνλφκεζε ηεο 

δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο έθηαζε ζηα €224,06 εθαη. 

Ζ άξζε ηνπ πιαθφλ θαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ θαίλεηαη λα πξνθάιεζε κείσζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά 5%, δειαδή €107,10 εθαη. κε ηζφπνζν “`carry over” γηα ην 

2012. Ζ εθηηκψκελε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ην 2012 

κεηψλεηαη πεξαηηέξσ θαηά 5%, ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο ηεο ΔΔ γηα κείσζε ησλ ηηκψλ θαη 

ησλ αλαηηκνινγήζεσλ κέζα ζην έηνο. 

Ζ ρξήζε ησλ γελνζήκσλ θαίλεηαη λα απμήζεθε θαηά 3%, ελψ ε κέζε ιηαληθή ηηκή 

εθηηκάηαη πιένλ ζην 63% ησλ πξσηφηππσλ αληί ηνπ 72%. Ζ εμνηθνλφκεζε απφ ηελ 

αλαηηκνιφγεζε ησλ γελνζήκσλ γηα ηνπο ΦΚΑ δχλαηαη λα αλέιζεη ζηα €19,27 εθαη. ην έηνο. 

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 εθαξκφζηεθε πηινηηθά ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε κέζσ 

ηνπ 100% ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ κε ηνλ ΟΑΔΔ ηαηξψλ, ην 25% ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε 

ηνλ ΟΠΑΓ, ην 25% ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΓΑ θαη 149 ηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ. Ζ 

κεζνζηαζκηθή κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηνπ α’ 

ηξηκήλνπ ήηαλ 25,7%, ε νπνία αλαγφκελε ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο ππνδεηθλχεη κηα ζπλνιηθή 

εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ησλ €1,100 εθαη. πεξίπνπ. Αθαηξψληαο, ηελ επίδξαζε ησλ 

ππνινίπσλ κέηξσλ πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε €224 εθαη. γηα 2011 κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο. Δπίζεο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο εμάγνληαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο, φηη ην 35% ησλ αζθαιηζκέλσλ κε θάπνηα ρξφληα πάζεζε θαηαλαιψλνπλ 

πεξίπνπ 15 δηαθνξεηηθά θάξκαθα ην κήλα, θαη φηη νη λνκνί κε ηηο πςειφηεξεο θαηά θεθαιή 

δαπάλεο ζε θάξκαθα είλαη ηεο Φιψξηλαο, ηεο Λέζβνπ θαη ηεο Κεθαινληάο, ελψ κε ηελ 

ρακειφηεξε είλαη ηεο Πηεξίαο θαη ηεο Μεζζελίαο. Σν 50% ηεο δαπάλεο γηα ειεθηξνληθή 
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ζπληαγνγξάθεζε αθνξά 150 ζθεπάζκαηα (87 επψλπκα θάξκαθα) θαη ην 80% 

ζπγθεληξψλεηαη ζε 555 ζθεπάζκαηα. Δπίζεο, απφ ηα πξψηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο πξνθχπηεη φηη ην 45% ηεο δαπάλεο νθείιεηαη ζην 27% ησλ 

ηαηξψλ. 

Ζ δηεχξπλζε ηνπ θαηαιφγνπ θαξκάθσλ ζνβαξψλ παζήζεσλ (Ν3816/2010) απνζθνπεί ζηε 

κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θαζψο ηα θάξκαθα πνπ 

εηζάγνληαη ζε απηή ηεινχλ ππφ θαζεζηψο κεησκέλεο ηηκνιφγεζεο θαη δηάζεζεο. Σα θάξκαθα 

πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία επηβαξχλνληαη κε ρακειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο φηαλ 

ρνξεγνχληαη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία, ελψ δηαλέκνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα θξαηηθά 

θαξκαθεία πνπ έρνπλ ρακειφηεξε ρξέσζε ζε ζρέζε κε ηα ηδησηηθά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ ΔΟΦ, ε δαπάλε γηα λέα θάξκαθα ζηε ζρεηηθή ιίζηα αλήιζε ην 2010 ζε €253,1 εθαη. Απφ 

ηελ ελ ιφγσ δαπάλε, ηα €130, 8 εθαη. (51,6%) απνηεινχλ λνζνθνκεηαθή δαπάλε, ελψ ηα 

€122,3 εθαη. (48,4%) θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. ηε βάζε ησλ λέσλ 

ηηκνινγήζεσλ (κείσζε κηθηνχ πνζνζηνχ θέξδνπο ρνλδξεκπφξσλ ην Μάην ηνπ 2011 θαη 

κείσζε ΦΠΑ), νη δαπάλεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε €127,14 εθαη. θαη €116,3 εθαη. 

αληίζηνηρα. Λφγσ ηεο κεηαζηξνθήο ησλ θαξκάθσλ απηψλ απφ ηα δεκφζηα ζηα ηδησηηθά 

θαξκαθεία, ε δαπάλε ην 2011 απμήζεθε θαηά €61,17 εθαη. θαη εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί ην 

2012 θαηά €37,41 εθαη. 

Ζ δηεχξπλζε ηεο ιίζηαο ΜΖΤΦΑ- OTC ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ ΦΚΑ. 

Γηα ην 2010 ε δαπάλε ησλ ελ ιφγσ θαξκάθσλ ήηαλ €55,24 εθαη., ελψ ε εμνηθνλφκεζε γηα ην 

2011 αλέξρεηαη ζε €20,94 εθαη. θαη ππάξρεη “carry over effect” πνπ κεηαθέξεηαη ζην 2012 

ηεο ηάμεο ησλ €14,96 εθαη. Ζ εηζαγσγή θαξκάθσλ ζηελ αξλεηηθή ιίζηα απαιιάζζεη ηα 

ηακεία απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ 65% ηεο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ. 

Σν 2011 εμνηθνλνκήζεθαλ €132 εθαη. κε “carry over effect” γηα ην 2012 €44 εθαη. Ζ 

θαηάξηηζε ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ΔΟΦ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη 

επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο ηηκέο απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ ζε επίπεδα θαηψηεξα απηψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πξφηεξν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, κε βάζε ηελ θαζηέξσζε εζσηεξηθψλ ηηκψλ 

αλαθνξάο. Ζ εμνηθνλφκεζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ιφγσ ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ιίζηαο θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ €200 εθαη. γηα ην 2011. 

Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ απφ 8,432% ζε 5,4% θαίλεηαη λα 

επηδξά ζηελ κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαζψο ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη γηα ηα δχν 

πνζνζηά θέξδνπο είλαη πεξίπνπ €50,90 εθαη. γηα ηελ δηεηία 2010-2011. Απφ ηελ ελ ιφγσ 
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κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ 

θαξκάθνπ. 

 

 

 

Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 4.1 

Γνκή ηηκήο θαξκάθνπ πξηλ θαη κεηά ηε κείσζε 

 

Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ κηθηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ απφ 35% ζε 19% 

εμνηθνλφκεζε γηα ηα έηε 2010-2011 πεξίπνπ €334,93 εθαη. θαη δηακφξθσζε ηελ ηηκή ηνπ 

θαξκάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γηάγξακκα 4.2. 
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Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα 4.2 

Γνκή ηηκήο θαξκάθνπ 2011 θαη 2012 

Ο κέζνο κεληαίνο ηδίξνο ησλ θαξκαθείσλ αληηζηνηρεί ζην εχξνο €20.000-€30.000 θαη 

ζπλεπψο ην rebate βάζεη ην λφκνπ 3918/2011 νξίδεηαη ζε 4% πξηλ ηελ ζχζηαζε ηνπ ΔΟΠΤΤ 

θαη ζε 1,5% κεηά ηε ζχζηαζε. Ζ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ ζε εηήζηα βάζε εθηηκάηαη ζηα €94,28 

εθαη., παξ’ φηη ην κέηξν δελ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφ θαη ζα επέιζεη αιιαγή κε απεπζείαο 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ. Σν rebate ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ 

γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ήηαλ €175 εθαη. κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλν κέηξν. 

Γηα ην 2011, ε επηζηξνθή αλέξρεηαη ζηα €96,48 εθαη. ελψ γηα ην 2012 εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζηα €66,95 γηα ηνπ ΦΚΑ. 

Ζ κείσζε ηνπ ΦΠΑ απφ 10% ζε 6,5% ζε ζπλάξηεζε κε ηα ππφινηπα κέηξα νδήγεζε ζε 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, θαζψο αλ απνθνπεί απφ ην ζχλνιν ηνλ 

κέηξσλ απέθεξε εμνηθνλφκεζε χςνπο €115,83 εθαη. γηα ην 2011. 

Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη εμνηθνλφκεζε 

αξθεηά νθέιε ζηα ηακεία, θαζψο ε κέζε κεληαία θαηά θεθαιήλ δαπάλε ην 2009 αλέξρνληαλ 

ζε €140, ελψ ην 2010 κεηψζεθε ζε €85. 

Ζ ζχλζεζε εμνηθνλνκήζεσλ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.5, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή 

ζην ζχλνιφ ηεο. 
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Πεγή: ΗΟΒΔ  

Γηάγξακκα 4.3 

ύλζεζε Δμνηθνλνκήζεσλ γηα ηε Γεκόζηα Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε 

 

χκθσλα κε πξφζθαηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο 

δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο βξίζθεηαη εληφο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην 2012, 

ζπγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ ΦΚΑ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

εθαξκνδφκελσλ φισλ ησλ εθπηψζεσλ θαη αθαηξέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο θαη ηα θαξκαθεία δηακνξθψζεθαλ εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 

Πίλαθαο 4.5 

Γεκόζηα Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε 2012 

  

Πξαγκαηηθή Γαπάλε 

(ρσξίο ΦΠΑ) 
Μεληαίνο ηφρνο Rebate 

θαξκαθνβηνκεραληψλ 

Ηαλ-12 243.368.687 240.000.000 3.368.687 

Φεβ-12 244.387.758 240.000.000 4.387.758 

Μαξ-12 273.476.510 240.000.000 33.476.510 

Απξ-12 247.202.797 240.000.000 7.202.797 

χλνιν α' ηεηξακήλνπ 1.008.435.752 960.000.000 48.435.752 

Ζ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.5, 

είλαη φηη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο, εκθαλίδνπλ απφθιηζε απφ ηνλ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

ζηφρν, θαζψο είηε ε θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε δελ κεηψζεθε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ 

είηε νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ δελ απέδσζαλ φζν είρε ππνινγηζηεί. Ζ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επηζηξνθήο πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο θαξκαθνβηνκήραλνπο ιφγσ ηεο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ πνπ είρε 

πξνθαζνξηζηεί θαη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θεξδψλ. Μηα ηαθηηθή πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεη, 

θαζψο δελ έιπζε ην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, φκσο πεξηφξηζε ηελ 

εμέιημή ηνπ.  Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ην κέζν θφζηνο επηβάξπλζεο ησλ ηακείσλ ήηαλ €47 ζε 

θάζε ζπληαγή, ελψ 8 κήλεο αξγφηεξα έπεζε ζηα €43. 

 

4.12 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ πξνζθπγή ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

ιάβεη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ 

ΑΔΠ. Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ πιένλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν βξίζθνληαη 

ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ είλαη νη αιιαγέο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ηηκψλ, νη 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 

ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ θάζε ηξεηο κήλεο κε ηελ έθδνζε 

ησλ ΓΣΦ. Δπηπιένλ, κεηψζεθαλ γεληθά νη ηηκέο κε ηελ επηβνιή ηνπ πιαθφλ, θαζψο θαη κε ηελ 

κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ θαηά 50% κεηά ην πέξαο ηεο παηέληαο θαη 

θαηά 60% ησλ αληίζηνηρσλ γελνζήκσλ. 

Σαπηφρξνλα, αλαδηακφξθσζε ε δνκή ηνπ θαξκάθνπ κε κείσζε ηνπ ΦΠΑ απφ 9% ζε 6,5% 

ηνπ πνζνζηνχ κηθηνχ θέξδνπο ησλ ρνλδξέκπνξσλ ζε 5% θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ θάησ απφ 15%. 

Σα αθξηβά θάξκαθα απνθαζίζηεθε λα δηαηίζεληαη απφ ηα θαξκαθεία ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ, ψζηε λα απμεζεί ν έιεγρνο θαη λα πεξηνξηζηεί ε δαπάλε ιφγσ 

λνζνθνκεηαθψλ ηηκψλ. κσο, απφ απηή ηε ξχζκηζε εμαηξέζεθαλ 89 θάξκαθα, πνπ ε ηηκή ηνπ 

κεηψζεθε θαηά 10%, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ ζην 18% θαη ησλ 

θαξκαθέκπνξσλ ζε 2,5%. 
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Ζ κείσζε ηηκψλ ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ έπξεπε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ γελνζήκσλ, ε νπνία πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 

ησλ θαξκάθσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ κέηξνπ κεηψζεθε ε κέγηζηε ηηκή ηνπ γελνζήκνπ 

ζην 40% ηνπ πξσηφηππνπ, ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ κεησκέλε ηηκή ησλ 

πξσηφηππσλ κεηά ηελ ιήμε ηεο παηέληαο, θαη κεηψζεθε θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

αζζελνχο ζηελ απνδεκίσζε. Φπζηθά, ε επηβνιή ζπληαγνγξάθεζεο, κε βάζε ηελ δξαζηηθή 

νπζία, βνήζεζε ζηελ ππνθαηάζηαζε κεγάινπ αξηζκνχ ζπληαγνγξαθνχκελσλ πξσηφηππσλ κε 

ηα γελφζεκα. 

Σν 2011, ζεζπίζηεθε θαη έλα πνζνζηφ επηζηξνθήο (rebate) ησλ θαξκαθείσλ επί ησλ 

νθεηιψλ ησλ ΦΚΑ αλάινγν κε ην πνζφ πνπ δηεθδηθείηαη. Σν πνζνζηφ πξηλ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ δηακνξθψλνληαλ έσο 8%, ελψ κεηά ηελ έλαξμε έσο 6,5%, απφ ην 

2012 κεηψζεθε θαηά 0,5% ην αλψηεξν φξην. Σαπηφρξνλα, πξνβιέθζεθε έλα ζχζηεκα 

αλάθηεζεο πνζνζηνχ ησλ θεξδψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ πξνο ηνπ ΦΚΑ αλάινγα κε 

ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ηνπο απφ 2% έσο 8%. 

Μηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε είλαη ε θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ην 2012, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πιήξε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπληαγνγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηαηξψλ θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Ζ παξαθνινχζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 

αλαιπηηθψλ κεληαίσλ αλαθνξψλ γηα ηελ πνξεία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηαθηηθψλ 

εθζέζεσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ αμία ησλ θαξκάθσλ πνπ 

ζπληαγνγξαθνχληαη, ην κέγεζνο ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ θαη ην πνζφ επαλείζπξαμεο πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο  θαη ηα θαξκαθεία. Ζ ρξήζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη ειιείςεηο θαη παξεθθιίζεηο 

απφ ηνλ ζηφρν, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ ιήςε λέσλ κέηξσλ θαη επηβνιψλ θπξψζεσλ θαη 

πξνζηίκσλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

αθνξά ηνλ θάζε ηαηξφ εμαηνκηθεπκέλα ψζηε λα ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο θαη λα κελ 

παξνπζηάδνληαη θαηλφκελα ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαη ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ην 2010, απνζθνπεί ζηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ EFPIA νξηνζεηψληαο ηνπο θαλφλεο 

ελεκέξσζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο, νη νπνίεο ζε θακία 
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πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ παξνρή πξνζσπηθψλ δψξσλ θαη δηάθνξεο ρνξεγίεο 

κε ζηφρν ηε ζχλαςε ζησπειψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο. 

Μηα αθφκε αιιαγή είλαη απηή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζην θφζηνο ησλ 

θαξκάθσλ, ε νπνία γηα ηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα θαζηεξψζεθε ζην 25%, ελψ ε ζπκκεηνρή 

ησλ πάζρνλησλ ζε ειάρηζηεο ρξφληεο αζζέλεηεο παξέκεηλε ζην 0% ή 10%, αλάινγα κε ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο. Απηή ε αιιαγή κπνξεί λα απνδψζεη, αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή 

ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπ αζζελή γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε, θαζψο ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν ζην 

θφζηνο ηνπ θαξκάθνπ. 

ιεο νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ηξηεηίαο 2010-2012 νδήγεζαλ ζε πεξηνξηζκφ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ε κείσζε απηή πξνέξρεηαη ελ 

κέξεη απφ ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ θαη ηεο αιιαγέο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ελ κέξεη 

απφ ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. πγθεθξηκέλα, ε εμνηθνλφκεζε νθείιεηαη θαηά 13% ζηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ, θαηά 6% ζηελ δηαξθή αλαηηκνιφγεζε, θαηά 13% ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε, θαηά 1% ζηελ αχμεζε ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, θαηά 12% 

ζηελ εηζαγσγή ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ, θαηά 8% ζηελ εηζαγσγή ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο, 

θαηά 3% ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ ρνλδξέκπνξσλ, θαηά 20% ζηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ, θαηά 6% απφ ηελ επαλείζπξαμε απφ ηα θαξκαθεία 

θαη θαηά 6% απφ ηελ επαλείζπξαμε απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηέο ηδηνκνξθίεο, φπσο ηηο έληνλεο 

κνλνπσιηαθέο ηάζεηο, ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο σο πξνο ηηο ηηκέο, ηελ ηαρχηεηα εηζαγσγήο 

θαη δηάρπζεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηηο δηάθνξεο ζηξεβιψζεηο, ελ ζπγθξίζεη κε κηα πιήξσο 

αληαγσληζηηθή αγνξά. ε απηή ηελ αγνξά δελ πθίζηαηαη ε θπξηαξρία ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο 

ν ηαηξφο απνθαζίδεη πνηα θάξκαθα ζα θαηαλαισζνχλ, ελψ ε έιιεηςε γλψζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ηνπ αζζελή δεκηνπξγνχλ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. 

Οη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, παξαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο, νη θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα 

θαξκαθεία, αληηκεησπίδνπλ ηα έληνλα εκπφδηα εηζφδνπ ιφγσ ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηε δηαθήκηζε, θαζψο θαη ην ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην. Μεηά ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο, 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα αθφκε, φπσο ηηο λέεο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο 

θαη απνδεκίσζεο, ηελ κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο, ηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αχμεζε ησλ ζεζκηθψλ κέηξσλ. 

Ζ νξζνινγηθή δηάρπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ε εηζαγσγή 

νξζνινγηθνχ ζρήκαηνο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ζπλαζθάιηζεο ζπκβάιινπλ ζηελ ηζνξξνπία 

δήηεζεο θαη ζπληαγνγξάθεζεο. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο απνδεκίσζεο νθείινπλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ηηο επηινγέο ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ απφ κέξνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαζψο επίζεο λα κελ πξνθαινχλ 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ή πξφζζεηεο αιινηψζεηο ησλ πιήξσλ ή ζρεηηθψλ ηηκψλ, νη 

νπνίεο ζπλήζσο εληείλνπλ ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο, φπσο ε πςειφηεξε δήηεζε ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Άιισζηε, ην θάξκαθν δελ παχεη λα απνηειεί έλα 

θνηλσληθφ αγαζφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο. Σα πνζνζηά ζπλαζθάιηζεο νθείινπλ λα ππνινγίδνληαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε 

ηελ ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ θαη αλάινγα κε ηελ εηζνδεκαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ αζζελνχο. 

Ζ θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ηε κηθξννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

ηζνηηκία πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηελ έγθαηξε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζε θάζε δηαζέζηκε 

θαξκαθνζεξαπεία. ηνπο ζηφρνπο ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ αζζελνχο ζε θάζε δηαζέζηκε θαξκαθνζεξαπεία, ε 

δηαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ηνπ αζζελή ζε αζθαιή, δξαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζε 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

ζρέζε κε ην θφζηνο θάξκαθα, ηελ βειηίσζε ηεο επαθήο ηνπ πνιίηε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

θαη ηε κείσζε ηεο βαζαληζηηθήο θαη αηειέζθνξεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, ηελ πξναγσγή ηεο νξζήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ γηα θάξκαθα πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθξάηεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

Ζ πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά πεξίπνπ 50% κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κείδνλεο ζηξεβιψζεηο κε δχν θπξίσο κεραληζκνχο, είηε κέζσ ηεο 

ππνθαηάζηαζεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κε παξεκβαηηθή λνζνθνκεηαθή θξνληίδα είηε κε 

ηε κεηαθίλεζε κεγάινπ ρξεκαηνδνηηθνχ βάξνπο ζηα λνηθνθπξηά. Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο ησλ 

θαξκάθσλ, δειαδή ζηελ πξνζθνξά, κε εμαίξεζε ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ιίζηεο θαξκάθσλ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ έκκεζε ζπγθξάηεζε ηεο 

δήηεζεο. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία εκθαλίδνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ, φκσο 

ππάξρνπλ εκπφδηα λα μεπεξαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Σα εκπφδηα ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ δηακφξθσζε ηεο παηδείαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, ψζηε λα κελ γίλεηαη 

άζθνπε ρξήζε θαξκάθσλ θαη δηάζεζε πφξσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνθεπρζεί ή λα κεησζεί. Σαπηφρξνλα, κεγάιε βνήζεηα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε πξνζαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ αλάινγα κε 

ηελ πάζεζε, ηα ρξφληα πνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηνπ ρνξεγνχληαη απηά θαη θπζηθά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη ην θφζηνο ηνπο.  

Ζ ηζρπξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζηνπο παξφρνπο 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο δαπάλεο, θαζψο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ηαηξνί κπνξνχλ λα ρνξεγήζνπλ θζελφηεξα, ίδηαο πνηφηεηαο θάξκαθα, 

θαη νη θαξκαθεπηηθέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ θζελφηεξα ζθεπάζκαηα. 

Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε επηβνιή θπξψζεσλ ρξεκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

λνκηθψλ ζε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ απηά ηα θαηλφκελα ζην κέιινλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Π.1. Κύθινο Δξγαζηώλ Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ (2006-2010) 

Δπσλπκία 2006 2007 2008 2009 2010 

ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. 286.089.158 323.011.178 354.449.893 376.865.080 322.017.226 

ALAPIS Α.Β.Δ.Δ.¹ 23.223.586 405.175.000 438.759.000 479.671.000 313.487.000 

BOEHRINGER INGELHEIM 

ΔΛΛΑ Α.Δ. 
266.577.935 261.474.182 256.800.663 267.051.359 248.027.785 

ELPEN ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. 
88.389.726 104.807.603 120.579.287 132.891.048 118.938.094 

ΦΑΡΜΑΣΔΝ Α.Β.Δ.Δ. 34.290.939 43.447.559 74.118.356 89.324.605 98.665.955 

DEMO A.B.&E.E. 75.562.850 78.136.539 90.041.798 96.658.758 95.174.510 

SPECIFAR A.B.E.E. 17.100.422 29.982.210 48.227.769 75.069.475 82.856.750 

CANA ΦΑΡΜ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

Α.Δ. 
50.762.256 55.556.665 61.490.408 58.984.111 50.448.080 

GALENICA A.E. 39.796.788 46.656.742 51.067.134 54.897.636 47.091.669 

LAVIPHARM A.E. 48.590.000 55.254.000 54.369.000 56.478.000 46.495.000 

UNI-PHARM A.B.E.E 19.597.051 23.628.536 25.899.010 28.388.604 28.459.192 

ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ Α.Δ. 
22.326.636 21.780.617 24.899.681 26.613.007 25.814.357 

ΚΛΔΒΑ Α.Φ.Β.Δ.Δ. 21.496.987 26.026.929 33.943.015 33.000.621 23.559.717 

PROEL Δ.Γ.ΚΟΡΧΝΖ Α.Δ. 11.423.883 16.246.578 18.720.861 23.470.986 ΜΓ 

HELP A.B.E.E 13.968.367 17.049.897 19.468.524 22.346.739 20.428.374 

GENEPHARM A.E. 19.800.892 24.647.922 31.524.403 32.159.168 18.715.586 

ΓΚΑΠ Α.Δ. 13.907.898 15.322.243 18.130.597 20.226.662 18.559.240 

ΦΑΡΜΑΝΔΛ Α.Δ. 25.714.548 24.413.400 25.485.063 23.791.563 16.957.908 

ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. Α.Δ. 13.311.215 14.606.599 16.724.075 16.635.733 15.933.014 

ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 11.461.311 11.899.677 11.862.976 13.765.235 12.372.762 

BIOMEDICA-CHEMICA A.E. 7.836.216 7.441.888 7.946.079 10.238.413 11.550.618 

NOPMA ΔΛΛΑ Α.Δ 6.238.936 7.365.412 9.428.834 12.623.767 10.251.745 

IASIS PHARMACEUTICALS 

HELLAS A.B.E.E. 
10.591.075 12.063.929 11.401.630 12.922.547 10.105.324 

BIOSPRAY A.B.E.E. 7.353.592 8.068.667 8.422.689 9.874.769 ΜΓ 

PROS Δ.Π.Δ. 9.430.681 9.349.318 9.457.728 9.086.308 ΜΓ 

ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

Α.Δ. 
12.939.974 16.525.836 15.605.270 13.302.165 9.615.811 

ΚΟΠΔΡ 7.104.648 7.626.003 7.297.175 7.930.433 7.805.185 
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ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. 

ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. Α.Β.Δ.Δ. 3.560.291 4.113.064 8.179.100 6.253.677 6.687.599 

ΦΟΗΝΗΞ ΦΑΡΜ Δ.Π.Δ. 6.579.838 7.663.625 7.902.172 8.009.650 5.979.897 

ALDECO -ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ 

Δ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ Α.Δ. 

3.100.866 3.798.798 4.120.412 4.018.609 3.909.867 

ΜΔΝΣΗΥΡΧΜ Α.Δ 2.073.518 2.049.858 2.737.587 4.739.289 3.609.212 

ύλνιν 1.180.202.083 1.685.190.474 1.869.060.189 2.027.289.017 1.673.517.477 

Αμία ζε € 
     

ΜΓ: κε δηαζέζηκα 
     

¹To 2009 απνξξφθεζε ηε Γεξνιπκάηνο Π.Ν.Γ. Α.Δ.Β.Δ 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.2 Καηάηαμε Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Μηθηώλ Κεξδώλ (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ALAPIS Α.Β.Δ.Δ. 123.994.000  293.646.000  

2 ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. 112.035.431  143.768.840  

3 ΦΑΡΜΑΣΔΝ Α.Β.Δ.Δ. 45.610.618  39.876.517  

4 SPECIFAR A.B.E.E. 35.886.170  30.750.452  

5 DEMO A.B.&E.E. 22.438.919  22.863.036  

6 CANA ΦΑΡΜ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Α.Δ. 17.180.432  23.092.402  

7 GALENICA A.E. 10.577.698  16.885.893  

8 BOEHRINGER INGELHEIM ΔΛΛΑ Α.Δ. 10.402.337  18.626.057  

9 LAVIPHARM A.E. 9.731.000  14.193.000  

10 ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ Α.Δ. 9.095.276  9.536.879  

11 UNI-PHARM A.B.E.E 7.750.720  8.396.323  

12 ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. Α.Δ. 7.549.518  8.357.429  

13 ΓΚΑΠ Α.Δ. 7.245.919  8.687.458  

14 HELP A.B.E.E 6.486.475  6.900.243  

15 ΚΛΔΒΑ Α.Φ.Β.Δ.Δ. 6.068.715  10.876.883  

16 ΦΑΡΜΑΝΔΛ Α.Δ. 5.597.593  8.732.163  

17 ΚΟΠΔΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. 4.517.940  3.953.942  

18 ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 3.596.933  2.599.848  

19 ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. Α.Β.Δ.Δ. 3.454.839  3.617.391  

20 ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. 3.391.236  5.088.428  

21 GENEPHARM A.E. 2.777.003  6.649.880  

22 

ALDECO -ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ Δ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 

Α.Δ. 
1.812.317  2.134.734  

23 ΦΟΗΝΗΞ ΦΑΡΜ Δ.Π.Δ. 1.121.178  2.224.162  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

Π.3 Καηάηαμε Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ  

(2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ 18.982.016  63.661.044  

2 SPECIFAR ABEE 15.679.370  11.887.565  

3 ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ 9.890.664  10.143.277  

4 LAVIPHARM AE 3.057.000  -2.129.000  

5 ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. ΑΔ 2.106.690  2.994.871  

6 UNI-PHARMA AE 1.949.364  3.019.998  

7 CANA ΦΑΡΜ. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ 1.481.482  4.556.469  

8 ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ ΑΔ 647.793  1.401.117  

9 ΓΚΑΠ ΑΔ 425.318  139.020  

10 ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. ΑΒΔΔ 227.602  18.520  

11 ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ ΑΔ 17.297  1.146.835  

12 ΚΟΠΔΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ -40.277  400.621  

13 GALENICA AE -78.335  4.192.149  

14 

ADELCO- ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ Δ. 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΔ 
-159.613  44.650  

15 HELP ABEE -174.796  376.096  

16 ΦΟΗΝΗΞ ΦΑΡΜ ΔΠΔ -413.286  225.691  

17 ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ -917.341  -489.318  

18 ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΑΔ -2.163.092  609.577  

19 BOEHRINGER INGELHEIM ΔΛΛΑ ΑΔ -2.761.106  10.015.475  

20 ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ -3.125.734  423.770  

21 GENEPHARM AE -3.181.529  205.800  

22 DEMO ABEE -6.381.449  1.896.647  

23 ALAPIS ABEE -920.141.000  69.939.000  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.4 Καηάηαμε Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Κεξδώλ EBITDA(2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ALAPIS ABEE 133.638.000  257.037.000  

2 ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ 48.807.383  71.255.993  

3 ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΒΔΔ 29.771.280  25.100.529  

4 SPECIFAR ABEE 20.558.920  16.477.840  

5 BEMO ABEE 13.620.675  13.915.790  

6 LAVIPHARM AE 7.789.000  3.486.000  

7 CANA ΦΑΡΜ.ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ 5.600.516  7.138.974  

8 BOEHRINGER INGELHEIM ΔΛΛΑ ΑΔ 5.239.065  15.289.445  

9 ΒΗΟΔΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΡΡΧΝ ΑΔ 4.589.056  5.027.003  

10 UNI-PHARMA ABEE 3.094.551  4.725.669  

11 ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. ΑΔ 2.609.597  3.661.945  

12 ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ ΑΔ 1.674.934  2.659.945  

13 HELP ABEE 1.457.138  1.907.756  

14 ΓΚΑΠ ΑΔ 1.394.172  1.015.796  

15 ΣΔΣΖ Η. & ΔΗΡ. ΑΒΔΔ 1.356.861  919.556  

16 ΚΟΠΔΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ 811.410  1.385.989  

17 ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΑΔ 710.769  2.987.880  

18 

ADELCO-ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΑΦΧΝ 

Δ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΔ 
75.908  277.620  

19 ΦΟΗΝΞ ΦΑΡΜ ΔΠΔ -357.165  693.151  

20 GENEPHARM AE -480.589  3.396.999  

21 ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ -1.180.613  -54.193  

22 GALENICA AE -1.335.790  2.554.779  

23 ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ -1.981.862  2.149.602  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.5 Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο Παξαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ (2009-2010)  

Λνγαξηαζκόο 2009 2010 Γηαθνξά Πνζνζηό 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 3.134.307.124 2.324.445.876 -809.861.248 -25,84% 

ΓΖΠΔΓΑ ΟΗΚΟΠΔΓΑ 85.845.910 86.012.867 166.957 0,19% 

ΚΣΗΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 519.652.209 458.813.908 -60.838.301 -11,71% 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 1.607.351.929 1.304.668.871 -302.683.058 -18,83% 

ΑΧΜ.ΑΚΗΝΖΣ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ 775.796.533 417.775.050 -358.021.483 -46,15% 

ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 448.731.240 378.211.555 -70.519.685 -15,72% 

ΑΠΟΒ.ΚΣΗΡΗΧΝ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 136.861.217 147.096.745 10.235.528 7,48% 

ΑΠΟΒ.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓ.ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 215.450.077 135.880.490 -79.569.587 -36,93% 

ΑΠΟΒ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ-ΑΧΜ.ΑΚΗΝ 96.419.944 95.234.322 -1.185.622 -1,23% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 32.721.861 51.601.958 18.880.097 57,70% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 561.759.928 383.784.784 -177.975.144 -31,68% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 396.242.470 283.877.346 -112.365.124 -28,36% 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 252.957.626 185.976.286 -66.981.340 -26,48% 

ΖΜΗΚΑΣΔΡΓ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ 12.407.207 7.283.893 -5.123.314 -41,29% 

ΤΛΔ ΤΛΗΚΑ 130.877.639 90.617.163 -40.260.476 -30,76% 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1.216.652.825 1.024.215.474 -192.437.351 -15,82% 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 1.151.414.007 782.809.039 -368.604.968 -32,01% 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 6.046.018 195.372.410 189.326.392 3131,42% 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 59.192.799 46.034.030 -13.158.769 -22,23% 

ΣΑΜΔΗΟ-ΣΡΑΠΔΕΔ 211.131.116 112.169.037 -98.962.079 -46,87% 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 4.958.333.536 3.744.707.732 -1.213.625.804 -24,48% 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2.460.580.812 1.524.361.964 -936.218.848 -38,05% 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 879.405.844 901.991.653 22.585.809 2,57% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 1.529.657.381 1.521.666.366 -7.991.015 -0,52% 

ΑΓΗΑΝ.ΚΔΡΓΖ Τ.ΕΖΜΗΔ 51.517.586 -899.296.058 -950.813.644 -1845,61% 

ΜΔΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΤΠΟΥ&ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 1.061.731.097 347.033.671 -714.697.426 -67,31% 

ΜΔΟΜΑΚΡ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.029.116.896 320.619.812 -708.497.084 -68,85% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 32.614.202 26.413.861 -6.200.341 -19,01% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.436.021.630 1.873.312.101 437.290.471 30,45% 

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.ΓΟΔΗ 

ΜΑΚΡ.ΓΑΝΔΗΧΝ 492.817.203 1.198.083.439 705.266.236 143,11% 

ΓΡΑΜ.ΠΛΖΡΧΚΣΟ ΚΔΡΓΟΣ 

ΠΡΟΜΖΘ.ΠΗΣΧΣ. 614.554.112 437.496.330 -177.057.782 -28,81% 

ΜΔΡΗΜ.ΠΛΖΡ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 93.171.654 46.512.125 -46.659.529 -50,08% 
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ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 114.205.044 101.522.128 -12.682.916 -11,11% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 4.958.333.536 3.744.707.732 -1.213.625.804 -24,48% 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) 1.811.141.890 1.519.459.484 -291.682.406 -16,10% 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ 1.119.683.929 1.061.580.113 -58.103.816 -5,19% 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 691.457.960 457.879.367 -233.578.593 -33,78% 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟΓΑ 84.796.950 78.609.293 -6.187.657 -7,30% 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 79.741.249 134.181.898 54.440.649 68,27% 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 508.483.921 1.253.127.363 744.643.442 146,44% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 188.029.738 -850.820.601 -1.038.850.339 -552,49% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 11.324.083 17.597.519 6.273.436 55,40% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 14.673.946 51.849.877 37.175.931 253,35% 

ΑΠΟΒ.ΔΚΣΟ ΚΟΣ.ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 0 0 0 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 175.240.081 994.101.919 818.861.838 467,28% 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ 175.240.081 994.101.919 818.861.838 467,28% 

ΚΔΡΓΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 184.679.874 -885.072.962 -1.069.752.836 -579,25% 

EBITDA 443.011.068 277.463.216 -165.547.852 -37,37% 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 55.266.702 2.935.388 -52.331.314 -94,69% 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ -3.304.948 12.986.451 16.291.399 492,94% 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.6 Κύθινο Δξγαζηώλ Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ (2006-2010) 

Δπσλπκία 2006 2007 2008 2009 2010 

PFIZER HELLAS AE₁ 404.101.362 419.202.794 423.576.418 411.348.866 484.503.569 

NOVARTIS(HELLAS) AE 269.067.597 319.155.176 377.249.726 439.853.542 416.754.303 

SANOFI-AVENTIS AEBE 359.466.124 387.990.414 401.697.807 402.957.006 319.467.571 

ROCHE (HELLAS) AE 278.974.340 287.206.005 321.466.347 327.442.851 256.643.197 

GLAXOSMITHKLINE AEBE 272.549.211 272.727.053 279.945.189 298.408.085 226.969.909 

ASTRAZENECA AE 237.320.834 260.540.542 253.837.720 257.201.080 220.529.794 

ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ 153.052.127 168.931.400 220.216.863 251.438.514 218.994.696 

ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ 160.012.451 178.504.630 194.659.702 218.848.716 192.157.846 

ABBOTT LABORATORIES (ΔΛΛΑ) 

ΑΔΒΔ₂ 144.784.017 158.716.003 174.002.787 191.349.982 182.981.447 

BAYER ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 148.857.208 179.166.457 182.818.605 169.028.371 161.550.063 

MERCK SHARP & DOHME AE₃ 106.340.366 118.267.365 141.798.336 165.810.016 145.182.678 

BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 131.288.134 145.326.042 162.712.185 166.541.359 134.465.567 

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΔΒΔ 217.989.897 236.515.631 172.221.515 151.344.828 122.375.305 

ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 48.771.053 53.544.868 62.582.917 70.908.342 63.356.474 

LUNDBECK HELLAS AE 37.620.452 48.071.472 54.511.171 60.014.310 57.793.973 

MERCK AE₄ 14.387.451 5.969.039 68.863.737 62.971.857 56.397.029 

NYCOMED ΔΛΛΑ ΑΔ 26.982.018 35.395.357 50.938.627 59.272.146 52.834.602 

ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 39.564.913 45.078.284 48.330.646 51.423.782 48.663.708 

ΔΡΒΗΔ ΔΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΔΠΔ₅ 42.165.669 46.512.785 51.164.855 46.518.907 46.710.684 

MENARINI HELLAS AE 32.604.764 38.376.319 42.181.456 46.380.909 45.056.566 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 25.959.754 30.741.610 38.566.642 48.408.142 43.530.040 

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ 

ΑΔΒΔ 34.165.290 40.128.043 43.646.439 47.942.161 43.156.733 

UCB AE 30.052.263 37.065.699 40.394.602 45.881.366 39.899.568 

CSL BEHRING ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ₆ 16.387.944 25.957.624 30.737.524 35.074.023 38.971.870 

ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΣΗΚ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 35.404.110 40.756.331 45.517.514 45.672.828 34.962.943 

ΦΑΡΑΝ ΑΔΒΔ₇ 720.160 751.298 31.071.878 31.611.612   

GENZYME HELLAS ΔΠΔ₈ 17.477.550 31.835.684 29.348.277 28.443.209 29.900.258 

PIERRE FABRE HELLAS AEE 22.204.610 24.501.727 27.696.728 31.037.613 27.156.112 
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NEXUS MEDICALS AE₉ 13.044.839 15.788.241 37.033.991 31.007.469 23.817.412 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΦΔΣ 

ΑΔ 56.200.777 41.652.846 27.124.877 29.858.806 22.891.305 

FRESENIUS KABI HELLAS AEE 17.236.380 19.470.427 22.135.042 23.448.619 21.252.113 

ΒΟΚΑΣΔ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ 11.590.693 15.970.755 19.062.000 22.616.789 20.109.478 

ΧΜΔΓΑ ΦΑΡΜΑ ΔΛΛΑ ΑΔ 19.013.860 23.115.865 23.128.336 22.789.464 18.430.693 

SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ₁₀ 4.462.168 7.449.962 11.534.483 17.270.069 0 

ΦΑΡΜΔΞ ΑΔΣΒΔ 9.307.803 13.570.763 15.321.930 19.140.590 17.046.664 

IPSEN ΔΠΔ 16.726.767 17.712.833 19.555.726 19.870.581 16.787.841 

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ₁₁ 2.154.752 3.363.555 5.580.778 10.441.889 11.359.078 

CHIESI ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 4.533.725 5.528.384 7.419.499 10.948.217 10.296.220 

GENERICS PHARMA HELLAS ΔΠΔ 1.702.799 3.205.646 4.482.505 8.889.386 9.744.593 

AMGEN ΔΛΛΑ ΔΠΔ₁₂ 0 5.454.769 12.871.410 9.467.818 9.284.318 

PIERRE FABRE ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΔ 5.940.886 5.878.292 7.909.320 9.701.056 8.636.609 

GE HEALTHCARE AE 12.473.532 14.657.897 13.927.235 13.384.177 8.354.969 

FERRING ΔΛΛΑ ΑΔ₁₃ 0 6.081.266 7.449.799 8.097.600   

ROTTAPHARM HELLAS AE₁₄ 0 9.089.987 9.391.549 9.871.357 7.326.799 

APPIANI ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖΑΔ 5.106.029 5.335.674 6.274.717 7.635.302 6.129.763 

ITF HELLAS AE 3.273.595 4.254.915 4.833.499 4.840.783 3.781.759 

ΟΤΑΗΔΘ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ₁₅ 113.624.209 131.089.775 148.673.202 0 0 

ύλνιν 3.604.664.483 3.985.607.504 4.375.466.111 4.442.414.395 3.926.216.119 

Αμία ζε €  ΜΓ: κε δηαζέζηκα           

1.Ζ ρξήζε αθνξά ηελ πεξίνδν 01.12-30.11 θάζε έηνπο. (02/07/2012  απνξξφθεζε ηελ Οπάηεζ Διιάο ΑΔΒΔ) 

2. Ζ εηαηξηθή ρξήζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηψλ αθνξά ηελ πεξίνδν 01.12-30.11 θάζε έηνπο 

3. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010 άιιαμε ηελ επσλπκία ηεο απφ Schering-Plough AE ζηε ζεκεξηλή 

4. Σν 2008 απνξξφθεζε ηελ Serono Hellas AE 

5. Ζ εηαηξηθή ρξήζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηψλ αθνξά ηελ πεξίνδν 01.10-30.09 θάζε έηνπο 

6. Ζ εηαηξηθή ρξήζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηψλ αθνξά ηελ πεξίνδν 01.07-30.06 θάζε έηνπο 

7. To 2008 απνξξφθεζε ηελ Mediserve AEBE 

8. Ζ ρξήζε ην 2005 αθνξά ηελ πεξίνδν 07.07.2005-31.12.2005 

9. Σν 2008 απνξξφθεζε ηελ Άιβηα Φαξκαθεπηηθή ΑΔ 

10. ηακάηεζε ηελ εηζαγσγή θαξκάθσλ ην 2010 

11. Ζ ρξήζε ηνπ 2006 αθνξά ηελ πεξίνδν 12.01.2006-31.12.2006 

12. Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά ηελ πεξίνδν 14.03.2007-31.12-2007 

13. Ηδξχζεθε ην 2007 

14. Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά ηελ πεξίνδν 28.11.2007-31.12.2007 

Πεγή: Icap Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.7 Καηάηαμε Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Μηθηώλ Κεξδώλ (2009-2010) 

Α/Α  Δπσλπκία 2010 2009 

1 SANOFI-AVENTIS AEBE 140.924.457  159.749.812  

2 NOVARTIS (HELLAS) AEBE 113.532.271  128.890.023  

3 ΠΦΑΗΕΔΡ ΔΛΛΑ ΑΔ 86.790.488  100.490.561  

4 ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ 81.515.386  91.745.976  

5 GLAXOSMITHKLINE AEBE 61.966.817  95.352.455  

6 ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ 58.239.358  76.112.542  

7 BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 55.973.785  82.279.289  

8 ABBOTT LABORATORIES (ΔΛΛΑ) ΑΔΒΔ 49.843.654  64.291.938  

9 BAYER ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 47.056.953  53.769.938  

10 MERCK SHARP & DOHME AE 41.585.968  50.270.937  

11 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ 36.704.777  42.788.737  

12 ASTRAZENECA AE 30.392.981  60.061.320  

13 ROCHE (HELLAS) AE 25.505.087  67.301.719  

14 NYCOMED ΔΛΛΑ AE 19.297.418  22.582.570  

15 LUNDBECK HELLAS AE 18.126.308  18.558.901  

16 ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 17.795.158  22.662.084  

17 MERCK AE 16.068.099  20.334.373  

18 ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 15.322.405  15.118.046  

19 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 11.674.876  17.366.428  

20 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΠΔ 
8.892.348  13.257.355  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.8 Καηάηαμε Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ 

(2009-2010) 

Α/Α  Δπσλπκία 2010 2009 

1 SANOFI-AVENTIS AEBE 39.412.972  63.874.528  

2 ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ 9.044.810  19.356.945  

3 LUNDBECK HELLAS AE 1.433.472  2.083.063  

4 NYCOMED ΔΛΛΑ ΑΔ 1.227.508  3.836.712  

5 BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 189.943  24.092.648  

6 ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ -64.587  877.059  

7 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΑΔ 
-1.896.148  6.019.442  

8 MERCK AE -2.520.181  1.070.144  

9 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ -9.029.597  2.694.587  

10 BAYER ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ -9.205.618  1.800.077  

11 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ -10.077.121  4.905.135  

12 ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ -10.703.670  -5.098.955  

13 NOVARTIS (HELLAS) AEBE -11.725.024  11.584.398  

14 ASTRAZENECA AE -19.224.659  10.720.559  

15 ΠΦΑΗΕΔΡ ΔΛΛΑ ΑΔ -19.935.839  15.002.536  

16 ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ -22.114.461  36.751.477  

17 ROCHE (HELLAS) AE -25.711.992  -6.478.805  

18 MERCK SHARP & DOHME AE -26.165.185  7.691.177  

19 ABBOTT LABORATORIES (ΔΛΛΑ) ΑΒΔΔ -30.095.947  13.861.798  

20 GLAXOSKITHKLINE AEBE -34.214.947  19.532.418  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.9 Καηάηαμε Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ βάζεη Κεξδώλ EBITDA (2009-2010) 

A/A Δπσλπκία 2010 2009 

1 SANOFI-AVENTIS AEBE 61.271.306  69.346.046  

2 ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ ΑΔΒΔ 11.715.589  23.061.079  

3 NOVARTIS (HELLAS) AEBE 9.679.537  12.545.543  

4 BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 8.614.797  24.227.288  

5 BAYER ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 7.437.331  10.092.972  

6 NYCOMED ΔΛΛΑ ΑΔ 6.147.714  5.719.382  

7 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ 3.157.275  4.060.356  

8 LUNDBECK HELLAS AE 2.233.146  2.659.356  

9 ABBOTT LABORATORIES (ΔΛΛΑ) ΑΒΔΔ 2.195.461  21.311.568  

10 MERCK AE 2.180.159  4.160.643  

11 ΜΠΑΞΣΔΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 2.123.791  4.310.355  

12 MERCK SHARP & DOHME AE 1.446.691  8.058.613  

13 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 465.941  5.575.709  

14 ΛΔΟ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 409.544  1.494.821  

15 

GILEAD SCIENCES ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΠΔ 
-1.733.420  6.199.527  

16 ΓΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑ ΑΔ -10.259.606  45.558.252  

17 ROCHE (HELLAS) AE -15.184.672  22.351.733  

18 ΠΦΑΗΕΔΡ ΔΛΛΑ ΑΔ -19.191.011  20.927.304  

19 ASTRAZENECA AE -21.261.356  8.455.140  

20 GLAXOSMITHKLINE AEBE -28.781.725  26.134.207  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.10 Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο Δηζαγσγηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ  

(2009-2010)  

Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο εηζαγσγηθώλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ (2009-2010) 

Λνγαξηαζκόο 2009 2010 Γηαθνξά Πνζνζηό 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 56.982.070 297.234.833 240.252.763 421,63% 

ΓΖΠΔΓΑ ΟΗΚΟΠΔΓΑ 11.742.598 11.190.404 -552.194 -4,70% 

ΚΣΗΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 96.588.797 107.061.850 10.473.053 10,84% 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 149.703 225.391 75.688 50,56% 

ΑΧΜ.ΑΚΗΝΖΣ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ 42.525.928 41.635.199 -890.729 -2,09% 

ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 102.437.462 97.821.112 -4.616.350 -4,51% 

ΑΠΟΒ.ΚΣΗΡΗΧΝ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 67.745.572 66.397.033 -1.348.539 -1,99% 

ΑΠΟΒ.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓ.ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 97.355 126.432 29.077 29,87% 

ΑΠΟΒ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ-ΑΧΜ.ΑΚΗΝ 34.594.531 31.297.649 -3.296.882 -9,53% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 8.274.246 76.215.395 67.941.149 821,12% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 138.261 158.727.709 158.589.448 114702,95% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 515.245.277 471.997.785 -43.247.492 -8,39% 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 486.946.405 448.988.137 -37.958.268 -7,80% 

ΖΜΗΚΑΣΔΡΓ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ 0 115.684 115.684   

ΤΛΔ ΤΛΗΚΑ 28.298.870 22.893.963 -5.404.907 -19,10% 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 2.790.460.245 2.706.079.171 -84.381.074 -3,02% 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 2.729.941.462 2.060.204.046 -669.737.416 -24,53% 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 263.893 390.988.006 390.724.113 148061,57% 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 60.254.889 254.887.126 194.632.237 323,01% 

ΣΑΜΔΗΟ-ΣΡΑΠΔΕΔ 160.049.586 74.186.497 -85.863.089 -53,65% 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.522.737.177 3.549.498.281 26.761.104 0,76% 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 552.675.939 359.232.218 -193.443.721 -35,00% 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 218.986.538 337.567.315 118.580.777 54,15% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 168.633.349 90.720.762 -77.912.587 -46,20% 

ΑΓΗΑΝ.ΚΔΡΓΖ Τ.ΕΖΜΗΔ 165.056.048 -69.055.855 -234.111.903 -141,84% 

ΜΔΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΤΠΟΥ&ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 774.699.765 419.836.113 -354.863.652 -45,81% 

ΜΔΟΜΑΚΡ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 478.122.660 137.082.712 -341.039.948 -71,33% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 296.577.105 282.753.402 -13.823.703 -4,66% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 2.195.361.472 2.770.429.945 575.068.473 26,19% 

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.ΓΟΔΗ 

ΜΑΚΡ.ΓΑΝΔΗΧΝ 269.949.238 686.886.842 416.937.604 154,45% 

ΓΡΑΜ.ΠΛΖΡΧΚΣΟ ΚΔΡΓΟΣ 

ΠΡΟΜΖΘ.ΠΗΣΧΣ. 1.185.946.934 1.246.025.574 60.078.640 5,07% 

ΜΔΡΗΜ.ΠΛΖΡ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 104.780.678 27.513.603 -77.267.075 -73,74% 

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 198.514.982 227.753.626 29.238.644 14,73% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 3.522.737.177 3.549.498.281 26.761.104 0,76% 
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ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) 3.586.587.959 3.090.013.329 -496.574.630 -13,85% 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ 2.436.207.119 2.241.911.027 -194.296.092 -7,98% 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 1.150.380.842 848.102.302 -302.278.540 -26,28% 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟΓΑ 54.404.317 61.726.447 7.322.130 13,46% 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 27.792.841 18.252.066 -9.540.775 -34,33% 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 908.992.136 906.742.645 -2.249.491 -0,25% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 268.000.176 -15.165.964 -283.166.140 -105,66% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 34.415.527 45.641.519 11.225.992 32,62% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 86.137.120 155.381.088 69.243.968 80,39% 

ΑΠΟΒ.ΔΚΣΟ ΚΟΣ.ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 0 0 0   

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 10.958.816 9.644.382 -1.314.434 -11,99% 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ 10.958.816 9.644.382 -1.314.434 -11,99% 

ΚΔΡΓΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 216.278.586 -124.905.530 -341.184.116 -157,75% 

EBITDA 306.751.833 12.730.484 -294.021.349 -95,85% 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 163.953.039 28.026.871 -135.926.168 -82,91% 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 61.551.527 45.454.496 -16.097.031 -26,15% 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 

 

Π.11 Κύθινο Δξγαζηώλ Φαξκαθαπνζεθώλ (2006-2010) 

Δπσλπκία 2006 2007 2008 2009 2010 

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π.ΑΔ  234.693.832 271.735.000 294.838.000 358.399.000 307.432.000 

ΣΡΟΤΜΠΑ Η. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
191.401.402 205.450.264 220.788.917 234.060.144 201.446.599 

PHARMACON- Γ.ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΔ 
44.654.129 47.009.387 61.036.969 155.649.140 129.740.651 

LAVIPHARM ACTIVE 

SERVICES A.E. 
110.291.000 134.007.000 128.742.000 131.579.000 101.990.000 

ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ 39.423.072 37.911.804 75.344.371 94.196.034 100.425.310 

ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ 

ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΔ 
56.597.425 66.787.000 76.604.952 97.735.702 95.704.724 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
46.538.677 49.222.394 81.556.119 104.792.215 88.586.967 

PHAMAGORA AE₁ 120.932.624 53.182.000 89.438.000 87.915.000 84.283.000 

ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ Δ.Π.Δ. 60.425.717 71.089.384 80.968.233 90.815.324 77.065.391 

ΚΑΣΗΚΑ Μ.Γ. ΑΔ 91.955.035 89.446.390 75.643.419 65.141.226 74.812.704 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΓΔΡΟΛΦΑΡΜ GEROLPHARM 
0 63.962.000 81.778.000 82.045.000 70.107.000 
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AE 

ALFA PHARM AE 64.255.007 70.803.917 74.573.222 78.606.527 68.654.860 

ΞΤΓΗΑ Κ . 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
39.318.568 44.449.008 53.981.738 57.519.992 63.352.819 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.ΑΔ 30.475.636 36.096.222 37.427.232 51.980.370 55.941.890 

PHARMA GROUP 

ΜΔΖΝΗΑ ΑΔ 
52.227.304 57.437.718 57.305.703 60.525.563 54.099.368 

ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 26.542.254 31.119.797 37.775.382 46.316.259 53.137.703 

ΑΡΑΝΣΖ Γ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
46.403.564 47.774.428 49.470.083 55.535.239 49.023.105 

ΦΑΡΜΑΚΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 30.734.965 34.467.000 35.927.000 41.714.000 40.120.000 

EL-PHARM E.Π.Δ. 20.206.135 22.718.522 28.136.284 37.995.001 38.121.328 

ΜΑΡΑΓΚΟ Β. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
21.963.800 27.506.631 37.267.915 40.103.030 37.906.587 

ΗΑΜΠΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Κ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ₂ 
30.299.911 33.765.668 38.320.041 44.208.864 36.964.916 

NEWPHARM AE 30.314.000 33.342.000 37.158.000 41.309.000 35.393.000 

ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 28.174.552 32.087.906 34.684.299 37.657.416 33.196.463 

ΑΛΔΞΗΑΓΖ-ΦΤΛΑΚΣΗΚΖ Δ. 

ΑΔ 
31.259.464 34.607.459 34.957.003 37.434.846 31.151.543 

ΜΑΣΡΑΚΟΤΛΖ Μ.-Δ 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 

CRETA PHARM AE 

26.551.817 29.554.944 32.133.971 33.294.676 29.126.371 

ΖΠΔΗΡΟΦΑΡΜ ΑΔ₃ 7.357.696 12.054.000 18.595.000 27.145.000 27.837.000 

ΚΑΗΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΛΑΜΗΑ ΑΔ 
24.863.690 27.269.919 29.095.915 31.445.219 27.716.769 

ΜΑΦΑΡΜ ΑΔ 26.171.849 28.644.076 31.559.118 35.291.505 27.016.113 

Y PHARMA AE₄ 
 

3.576.794 19.851.799 32.246.909 26.374.448 

ΚΑΒΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΔ 
21.332.000 24.183.000 25.727.000 26.869.000 25.108.000 

ΦΑΡΜΑΔΡΒΗ ΑΔ 19.333.750 20.174.142 18.737.403 18.382.048 21.609.486 

ΦΑΡΜΑΕΑΚ ΑΔ 12.799.095 16.202.697 18.857.470 27.740.725 21.311.809 

ΜΑΡΚΑΚΖ ΔΗΡ. ΑΔ₅ 16.217.029 19.818.533 19.691.128 21.444.349 21.291.012 

ΦΑΡΜΑΣΟΚ ΑΔ 14.840.888 16.564.180 17.985.008 21.203.555 20.023.001 

ΕΑΦΔΗΡΖ Γ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΘΖΒΑΦΑΡΜ ΑΔ₆ 

_ _ 20.767.927 22.515.400 19.381.928 
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ΚΑΕΖ ΔΛΛΑ ΑΔ 13.196.367 13.167.472 12.177.807 17.918.064 19.983.666 

ΑΡΓΧΦΑΡΜ ΑΔ 8.333.373 11.707.272 14.224.428 16.790.776 16.893.334 

MEDISYL AE₇ 23.505.559 15.251.047 16.797.811 19.329.961 16.776.208 

MEGAPHARM AE 14.812.851 16.740.481 16.979.753 19.220.418 16.240.383 

ΜΔΝΣΗΚΑΜΔΡΚ ΑΔ₈ 10.335.839 12.276.790 ΜΓ 16.637.733 15.622.088 

ΛΑΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ 11.826.000 14.033.000 15.180.000 16.052.000 14.891.000 

MEDIHELM 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
20.852.093 22.556.744 20.568.366 14.572.119 13.537.597 

LAS ΠΑΣΡΑ ΑΔ 14.713.000 16.273.000 14.627.000 15.884.000 13.114.000 

ΦΗΛΟΦΑΡΜ ΑΔ ΜΓ ΜΓ 14.507.064 15.805.373 13.000.000* 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΑΚΛΖΠΗΟ ΑΔ.Δ.₉ 
_ _ 14.167.725 14.814.774 12.463.750 

ΜΔΝΣΗΚΟΤΗΚ ΑΔ 10.076.374 10.479.802 10.338.003 11.408.906 11.693.728 

ΚΑΛΑΝΗΓΖ Η.Π. ΑΔ 12.690.236 13.955.631 14.289.843 15.581.692 10.372.020 

ΦΡΟΝΑ Γ. Δ.Π.Δ. 10.327.751 10.813.109 11.032.788 11.320.850 10.072.590 

ΦΑΝ ΗΧΦΑΡΜ Δ.Π.Δ ΜΓ ΜΓ ΜΓ ΜΓ 10.000.000* 

PHARMA GROUP ΛΑΚΧΝΗΑ 

ΑΔ 
8.074.511 8.842.396 10.465.123 11.273.993 9.954.734 

ΠΑΡΑΦΑΡΜ 

ΗΝΣΔΡΝΑΗΟΝΑΛ ΑΔ 
15.004.850 20.604.580 13.809.252 9.530.502 9.826.268 

ΓΔΛΗΦΑΡΜ Δ.Π.Δ. ΜΓ ΜΓ ΜΓ ΜΓ 9.500.000* 

ΦΑΡΜΑΚΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΡΓΟΤ ΑΔ 
7.935.438 9.462.214 10.401.077 11.064.478 9.144.638 

ΓΔΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΑΔ 
5.351.334 6.670.204 7.501.309 9.692.236 8.576.353 

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΤ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ₁₀ 
_ _ 9.250.556 10.110.046 8.401.020 

ΚΤΓΧΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

Α.Δ.Δ. 
7.495.403 8.131.034 8.400.065 9.132.401 8.218.067 

ΚΑΡΟΤΟΤ Π.-

Α.ΑΠΡΟΓΔΡΑΚΑ 

ΑΚΝΟPHARM AE 

7.445.668 8.263.310 8.454.411 8.941.151 7.209.197 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ_ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖ

ΚΖ ΑΔ₁₁ 
6.983.921 5.761.813 6.374.426 7.142.135 5.990.309 

ΥΡΗΣΟΦΟΓΛΟΤ ΑΝΓ. 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 
8.012.375 8.329.000 6.894.000 7.256.000 5.885.000 

ΚΑΣΡΗΦΑΡΜ ΑΔ 3.658.280 4.142.112 5.346.407 6.327.314 5.486.468 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
 

ΦΑΡΜΑΣΑΡ ΑΔ 6.114.570 5.745.969 5.452.731 6.089.553 4.995.292 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ 

Δ.Π.Δ. 
36.014.619 3.177.259 2.577.180 4.831.036 4.789.650 

ΝΑΜΑ ΑΔ 4.978.207 5.735.195 5.887.727 5.789.537 4.694.252 

ΑΣΖΔNS PHARMA AE 3.360.527 6.614.234 6.380.967 6.521.120 4.245.998 

ΦΑΡΔΜΑ ΑΔ 4.225.883 4.308.289 4.066.655 4.287.088 4.185.985 

ΒΗΟΦΑΡΜ ΑΔ 4.759.569 4.837.559 4.527.759 4.529.945 4.149.381 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΑΔ₁₂ 
20.569.667 43.388.226 51.101.585 60.305.681 ΜΓ 

ΦΡΑΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ 

ΑΔ 
9.386.944 11.914.345 15.309.555 17.710.668 ΜΓ 

ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΑΔ 
15.106.000 14.947.000 10.639.000 10.559.000 ΜΓ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΘΔΑΛΗΑ ΑΔ 
_ _ 6.183.322 9.592.129 ΜΓ 

LAS ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ₁₃ 
12.055.000 15.366.000 10.334.000 7.533.000 ΜΓ 

ΑΠΔΚΣ Δ.Π.Δ. 3.758.232 4.106.480 3.890.535 4.615.623 ΜΓ 

ΛΗΑΦΑΡΜ Δ.Π.Δ₁₄ 14.936.035 14.997.023 20.258.464 
  

ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. 
3.306.128 3.681.678 3.113.107 3.077.852 ΜΓ 

ΚΟΚΚΟΡΖ Γ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. 
8.876.359 8.996.245 9.324.288 ΜΓ ΜΓ 

ΝΟΣΟ ΦΑΡΜ ΑΔ 7.252.394 7.916.522 6.801.425 ΜΓ ΜΓ 

ύλνιν 

1.993.887.24

4 

2.187.214.21

9 

2.504.360.13

5 

2.872.061.43

2 

2.472.866.84

1 

Αμία ζε € ΜΓ: κε δηαζέζηκα   * θαηά δήισζε 

1) Ζ ρξήζε ην 2006 αθνξά 1.7.05-30.6.06, νκνίσο θαη νη επφκελεο ρξήζεηο 

2) Ηδξχζεθε ην 2007 θαη πξνήιζε απφ κεηαξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο Φαξκ/ζήθεο Θενδψξνπ ηακπιή & ΗΑΟΔ 

3) Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ ρξήζε ην 2006 αθνξά ηελ πεξίνδν 01.05.2006-31.12.2006. Γηαιχζεθε 18.05.2011 

4) Ηδξχζεθε ην 2007. Ζ ρξήζε 2007αθνξά ηελ πεξίνδν 09.04.2007-31.12.2007 

5) Ηδξχζεθε ην 2006 θαη πξνήιζε απφ κεηαξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο αηνκηθήο επηρεηξήζεο Δηξήλε Κ.Μαξθάθε 

6) Ηδξχζεθε ην 2008 θαη πξνήιζε απφ κεηαξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξίαο Θήβα Φαξκ Απνζηφινο 

Μαξηλάθεο & ηα ΟΔ 

7) Ζ ρξήζε ηνπ 2006 αθνξά ηελ πεξίνδν 17.02.2008-31.12.2006 

8) Ζ ρξήζε ηνπ 2009 αθνξά 01.01.2008-30.06.2009 θαη ην 2010 01.07.2009-31.12.2010 

9) Ηδξχζεθε ην 2008 θαη πξνήιζε απφ κεηαξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξίαο Φαξκαθαπνζήθε Αζθιεπηφο 

ηέξγηνο Ενπξλαηδήο θαη ΗΑ ΟΔ 
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10) Ηδξχζεθε ην 2009 θαη πξνήιζε απφ κεηαξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξίαο Μ Γθίθα ΔΔ Φαξκαθαπνζήθε 

11) Ζ ρξήζε ηνπ 2006 αθνξά ηελ πεξίνδν 18.02.2005-31.12.2006 

12) Ζ εηαηξία θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ζηηο 05.05.2011 

13) Ζ εηαηξία αδξαλεί απφ 29.01.2010 

14) Ζ εηαηξία αδξαλεί απφ 31.12.2009         

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 

 

Π.12 Καηάηαμε Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Μηθηώλ Κεξδώλ (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ 19.716.000  20.022.000  

2 ΣΡΟΤΜΑ Η. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 10.221.932  11.051.613  

3 PHARMAGORA AE 8.801.000  5.731.000  

4 

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES AE ΟΜΗΛΟ 

ΔΣΑΗΡΗΧΝ 8.772.000  10.008.000  

5 ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ 8.045.598  5.084.460  

6 ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 7.728.936  8.487.944  

7 PHARMACON -Γ.ΠΟΛΗΣΖ ΑΔ 7.573.826  8.508.930  

8 ΚΑΣΗΚΑ Μ.Γ. ΑΔ 7.270.299  3.962.178  

9 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 6.337.783  6.550.084  

10 ΞΤΓΗΑ Κ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 6.275.591  3.725.465  

11 ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΔ 5.470.485  6.085.839  

12  ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 5.085.721  3.066.362  

13 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΓΔΡΟΛΦΑΡΜ GEROLPHARM 

AE 4.830.000  2.640.000  

14 ALFA PHARM AE 3.743.583  3.736.310  

15 ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ 3.466.049  4.485.742  

16 ΦΑΡΜΑΕΑΚ ΑΔ 3.222.247  1.534.341  

17  ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α. ΑΔ 3.191.655  3.058.150  

18 ΗΑΜΠΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Κ.ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 2.680.852  3.358.963  

19 EL-PHARM ΔΠΔ 2.513.168  2.315.778  

20 PHARMA GROUP ΜΔΖΝΗΑ ΑΔ 2.166.021  2.210.504  

Αμία ζε € 
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Π.13 Καηάηαμε Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ 5.727.804  1.251.230  

2 ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ 2.973.000  2.529.000  

3 ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΔ 2.499.389  2.480.764  

4 PHARMAGORA AE 2.212.000  150.000  

5  ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 2.033.459  768.592  

6 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 1.873.445  1.048.887  

7 ΞΤΓΗΑ Κ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 1.336.542  307.194  

8 ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 1.157.222  229.018  

9 ΣΡΟΤΜΑ Η. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 971.528  1.015.729  

10 ΕΑΦΔΗΣΖ Γ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΘΖΒΑΦΑΡΜ ΑΔ 928.793  584.029  

11 

ΜΑΣΡΑΚΟΤΛΖ Μ.-Δ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 

CRETA PHARM AE 877.687  436.472  

12 EL-PHARM ΔΠΔ 768.293  922.724  

13 ALFA PHARM AE 710.113  267.721  

14 ΜΑΡΑΓΚΟ Β. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 649.362  584.277  

15 ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ 591.226  1.967.568  

16 ΚΑΕΖ ΔΛΛΑ ΑΔ 487.204  196.754  

17 ΑΡΓΧΦΑΡΜ ΑΔ 477.669  220.155  

18 ΦΑΡΜΑΣΟΚ ΑΔ 470.860  148.063  

19 ΑΡΑΝΣΖ Γ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 456.482  673.887  

20 ΑΛΔΞΗΓΖ-ΦΤΛΑΚΣΗΓΖ Δ. ΑΔ 427.883  1.424.771  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.14 Καηάηαμε Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Κεξδώλ EBITDA (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Κ.Π. ΑΔ 11.217.000  5.478.000  

2 ΒΗΣΑΦΑΡΜ ΑΔ 5.198.447  1.907.527  

3 ΣΡΟΤΜΑ Η. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 4.065.295  5.111.093  

4  ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΔ 2.788.798  1.365.796  

5 ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΑΔ 2.642.649  3.130.510  

6 PHARMACON -Γ.ΠΟΛΗΣΖ ΑΔ 2.613.390  3.086.275  

7 ΦΑΡΜΑΕΑΚ ΑΔ 2.235.206  2.327.230  

8 ΞΤΓΗΑ Κ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 2.002.737  987.441  

9 PHARMAGORA AE 1.904.000  938.000  

10 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 1.851.952  2.276.792  

11 ΚΑΣΗΚΑ Μ.Γ. ΑΔ 1.788.810  1.425.352  

12 ΦΑΡΜΑΤΝ ΑΔΔ 1.774.223  973.937  

13 ΦΑΡΜΑΛΟΤΞ ΔΠΔ 1.400.141  1.945.407  

14 PHARMA GROUP ΜΔΖΝΗΑ ΑΔ 1.292.128  1.432.208  

15  ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α. ΑΔ 1.260.355  1.296.031  

16 ALFA PHARM AE 1.260.315  1.059.388  

17 EL-PHARM ΔΠΔ 1.098.266  1.328.648  

18 ΗΑΜΠΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Κ.ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 983.368  1.296.588  

19 ΜΑΡΑΓΚΟ Β. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 960.350  885.725  

20 ΑΡΑΝΣΖ Γ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 939.106  1.691.024  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.15 Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο Φαξκαθαπνζεθώλ (2009-2010) 

Λνγαξηαζκόο 2009 2010 Γηαθνξά  Πνζνζηά 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 109.410.589  114.050.590  4.640.001  4,24% 

ΓΖΠΔΓΑ ΟΗΚΟΠΔΓΑ 16.633.069  16.633.069  0  0,00% 

ΚΣΗΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 82.691.249  107.814.891  25.123.642  30,38% 

ΜΖΥΑΝ/ΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 2.700.400  10.400  -2.690.000  -99,61% 

ΑΧΜ.ΑΚΗΝ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ. 8.423.724  13.009.141  4.585.417  54,43% 

ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 
34.449.084  35.538.146  1.089.062  3,16% 

ΑΠΟΒ.ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 28.018.413  29.508.558  1.490.145  5,32% 

ΑΠΟΒ.ΜΖΥΑΝ/ΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.695.386  8.426  -1.686.960  -99,50% 

ΑΠΟΒ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ.-

ΑΧΜ.ΑΚΗΝ. 
4.735.289  6.021.163  1.285.874  27,16% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 10.189.779  2.245.478  -7.944.301  -77,96% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 23.221.451  9.875.759  -13.345.692  -57,47% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 226.444.387  158.676.339  -67.768.048  -29,93% 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΨΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 215.032.939  158.302.081  -56.730.858  -26,38% 

ΖΜΗΚΑΣΔΡ.ΠΡΟΨΝΣΑ 0  0  0  _ 

ΤΛΔ ΤΛΗΚΑ 11.411.447  374.258  -11.037.189  -96,72% 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 779.766.529  703.035.668  -76.730.861  -9,84% 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 
742.811.473  549.116.922  -193.694.551  -26,08% 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 5.045.463  2.466.193  -2.579.270  -51,12% 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 31.909.590  151.452.553  119.542.963  374,63% 

ΣΑΜΔΗΟ-ΣΡΑΠΔΕΔ 57.826.573  57.312.572  -514.001  -0,89% 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.173.448.064  1.033.075.172  -140.372.892  -11,96% 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 187.428.992  202.376.068  14.947.076  7,97% 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 103.412.174  112.532.705  9.120.531  8,82% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 68.005.289  79.851.463  11.846.174  17,42% 

ΑΓΗΑΝΔΜ.ΚΔΡΓΖ/Τ.ΕΖΜΗΔ 16.011.532  9.991.898  -6.019.634  -37,60% 

ΜΔΟ& 

ΜΑΚΡΟ.ΤΠΟΥΡ.&ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 
143.814.552  140.756.603  -3.057.949  -2,13% 

ΜΔΟΜΑΚΡ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 139.212.255  138.392.978  -819.277  -0,59% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 4.602.297  2.363.627  -2.238.670  -48,64% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 842.204.522  689.942.497  -152.262.025  -18,08% 

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.ΓΟΔΗ 

ΜΑΚΡ.ΓΑΝΔΗΧΝ 
286.449.311  267.773.159  -18.676.152  -6,52% 

ΓΡΑΜ.ΠΛΖΡ.ΠΡΟΜΖΘ.ΠΗΣ 484.236.270  272.396.293  -211.839.977  -43,75% 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΣ.ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 
13.180.781  9.019.223  -4.161.558  -31,57% 
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ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 58.338.157  140.753.819  82.415.662  141,27% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1.173.448.064  1.033.075.172  -140.372.892  -11,96% 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) 2.673.487.197  2.412.303.093  -261.184.104  -9,77% 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ 2.521.398.290  2.252.354.685  -269.043.605  -10,67% 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 152.088.907  159.948.407  7.859.500  5,17% 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟΓΑ 12.135.617  5.163.438  -6.972.179  -57,45% 

ΥΡΖΜΑΣ/ΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 23.403.195  19.721.583  -3.681.612  -15,73% 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 112.910.212  118.174.066  5.263.854  4,66% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 27.911.120  27.216.201  -694.919  -2,49% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 4.498.688  9.509.699  5.011.011  111,39% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 5.603.913  10.699.693  5.095.780  90,93% 

ΑΠΟΒ.ΔΚΣΟ ΚΟΣ.ΠΧΛΖΘ. 25.045  135.621  110.576  441,51% 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 7.117.968  12.156.508  5.038.540  70,79% 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ 7.092.923  12.020.886  4.927.963  69,48% 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 26.780.848  25.890.581  -890.267  -3,32% 

EBITDA 58.407.238  58.958.670  551.432  0,94% 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 11.113.025  5.444.013  -5.669.012  -51,01% 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 2.736.654  5.120.280  2.383.626  87,10% 

Πεγή: Icap Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.16 Κύθινο Δξγαζηώλ πλεηαηξηζκώλ Φαξκαθαπνζεθώλ (2006-2010) 

Δπσλπκία 2006 2007 2008 2009 2010 

ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 
209.219.676  237.781.194  263.626.848  289.576.733  261.301.491  

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣ.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΑΣΣΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 

179.387.759  199.809.512  225.840.098  239.597.920  195.524.205  

ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 
17.219.935  163.213.831  175.960.233  187.315.754  163.946.026  

ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 138.148.992  156.771.288  166.016.209  186.580.055  163.066.963  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 

67.384.044  78.366.002  88.273.363  95.468.638  83.196.607  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 

53.782.894  59.991.876  67.429.977  73.295.711  61.942.908  

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΖΜΑΘΗΑ 

ΚΑΗ ΠΔΛΛΖ ΤΝ.Π.Δ. 

53.701.755  60.246.374  68.630.960  71.371.580  ΜΓ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΣ. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΤΝ.Π.Δ. 

45.533.948  50.561.638  49.900.538  55.523.494  ΜΓ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΔΒΡΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ. 

41.435.126  46.856.077  50.986.073  ΜΓ 53.000.000* 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ Ν.ΠΗΔΡΗΑ 

29.705.982  34.770.742  37.344.725  41.368.781  ΜΓ 

.Ο.Φ.Λ ΤΝ.Π.Δ. 30.948.973  35.628.959  37.878.855  40.404.197  37.509.911  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

ΤΝ.Π.Δ. Τ.ΦΑ 

26.603.219  32.003.968  ΜΓ ΜΓ 34.659.268* 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ Τ.ΦΑ. 

ΚΑΒΑΛΑ ΤΝ.Π.Δ. 

ΜΓ 30.051.147  33.866.751  37.048.125  ΜΓ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 

24.525.592  27.530.413  29.861.519  31.784.838  27.541.614  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΔ 

17.242.147  20.542.456  22.907.206  27.260.287  24.474.945  
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ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ. 

20.944.844  24.510.014  25.268.820  26.027.829  21.000.000* 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΔ 

18.960.275  22.483.140  25.049.363  26.020.275  20.939.419  

Τ.ΦΑ.Ρ. ΑΔ 16.574.491  18.616.369  21.318.148  23.264.410  20.878.613  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ₁ 

13.625.507  15.552.731  19.964.656  22.851.093  19.987.518  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΡΟΓΟΤ 

ΑΔ 

11.560.360  16.844.238  19.658.712  23.356.877  19.832.638  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΜΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 

7.058.914  8.171.091  13.354.130  18.943.451  19.427.576  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ 

ΑΔ 

14.278.535  17.029.342  19.785.879  21.818.593  19.418.858  

Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 15.383.662  17.498.609  19.173.633  21.078.092  18.469.917  

Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 14.173.489  15.419.098  17.267.415  18.667.742  17.373.872  

Τ.ΦΑ.Λ.ΑΔ 12.047.403  13.681.770  15.364.834  17.589.597  16.408.328  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ 

12.059.077  13.738.529  14.720.310  15.726.652  14.531.543  

ΣΑΤΓΔΣΟ Τ.ΦΑΡΜ.ΑΔ 10.171.000  12.087.341  14.197.442  15.553.690  13.141.649  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 
7.395.417  9.901.886  11.201.644  13.883.446  12.145.754  

Τ.ΦΑ.ΓΔ. ΑΔ₂ _  6.462.807  10.594.956  12.553.844  ΜΓ 

.ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ 7.891.448  8.213.981  9.493.662  11.144.000  9.079.875  

ΜΑΗΝΑΛΟΝ-Τ.ΦΑΡΜ.ΑΔ₃ 5.191.646  5.327.741  6.521.743  8.456.323  7.495.338  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ 

ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΔ ₄ 

_ _ 2.766.127  5.544.279  5.126.472  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ .Π.Δ. 

54.282.409  56.691.453  61.715.646  ΜΓ ΜΓ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

Τ.ΦΑΡ.Ν.ΡΟΓΟΠΖ ΤΝ.ΠΔ 

7.220.146  10.013.180  11.122.103  ΜΓ ΜΓ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ 

57.018.704  ΜΓ ΜΓ ΜΓ ΜΓ 
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Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΘΔΑΛΗΑ ΤΝ.ΠΔ.Τ.Φ.ΘΔ 

44.408.701  ΜΓ ΜΓ ΜΓ ΜΓ 

ύλνιν 1.285.086.070  1.526.368.797  1.657.062.578  1.679.076.306  1.252.762.040  

Αμία ζε €           

ΜΓ: κε δηαζέζηκα            

* θαηά δήισζε           

1) Ζ ρξήζε ην 2006 αθνξά 15.06.2005-31.12.2006 

2) Ηδξχζεθε ην 2006.Ζ ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά 14.12.2006-31.12.2007 

3) Ζ ρξήζε ηνπ 2006 αθνξά 17.06.2005-31.12.2006 

4) Ηδξχζεθε ην 2007. Ζ ρξήζε ηνπ 2008 αθνξά 18.07.2007-31.12.2008 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 

 

Π.17 Καηάηαμε πλεηαηξηζκώλ Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Μηθηώλ Κεξδώλ (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 11.249.800  12.001.482  

2 ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 8.906.590  9.693.440  

3 ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 6.476.053  6.842.309  

4 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 5.266.487  6.566.990  

5 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 4.786.345  4.906.727  

6 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 2.562.574  2.902.684  

7 .Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. 1.498.927  1.766.281  

8 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ ΤΝ.Π.Δ. 1.027.512  1.167.998  

9 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 868.889  895.590  

10 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ ΑΔ 828.700  931.128  

11 Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 730.677  845.050  

12 Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 678.937  762.399  

13 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ ΤΝ.Π.Δ 651.565  733.685  

14 .ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ 571.297  705.930  

15 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 483.149  583.360  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.18 Καηάηαμε πλεηαηξηζκώλ Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ    

(2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝ.Π.Δ. 3.212.472  3.993.929  

2 ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΝ.Π.Δ. 3.061.832  1.180.629  

3 ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 2.743.572  3.497.601  

4 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 1.357.032  846.718  

5 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 826.203  1.476.582  

6 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ ΑΔ 441.473  160.569  

7 Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 436.943  112.293  

8 .Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. 417.774  755.217  

9 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 417.304  623.613  

10 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 349.149  439.042  

11 Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 222.898  67.253  

12 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 208.865  329.541  

13 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 52.987  220.633  

14 .ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ 44.039  31.326  

15 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ ΤΝ.Π.Δ 2.590  102.410  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.19 Καηάηαμε πλεηαηξηζκώλ Φαξκαθαπνζεθώλ βάζεη Κεξδώλ EBITDA (2009-2010) 

Α/Α Δπσλπκία 2010 2009 

1 

ΤΝΔΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΤΝ.Π.Δ. 4.513.427  5.277.616  

2 ΤΝ.ΦΑ.Α.Δ. 3.026.177  3.888.816  

3 

ΠΔΗΦΑΤΝ ΠΔΗΡΑΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ 

ΤΝ.Π.Δ. 2.051.117  1.864.760  

4 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

Τ.ΦΑ.Κ.ΤΝ.Π.Δ. 1.913.744  2.231.659  

5 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΣΗΑ 

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖΟΤ Τ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΔ 1.795.443  2.177.624  

6 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΤΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 772.896  1.494.266  

7 .Ο.Φ.ΛΑ. ΤΝ.Π.Δ. 747.425  813.187  

8 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΓΡΑΜΑ 

ΤΝ.Π.Δ. 400.658  508.014  

9 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΣΑ ΑΔ 281.263  377.863  

10 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΥΗΟΤ 

ΤΝ.Π.Δ 253.207  370.897  

11 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΠΑΝ.Τ.ΦΑ.Α.Δ.Δ. 221.942  341.244  

12 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΑΔ 178.796  304.585  

13 Τ.ΦΑ.ΚΟ. ΑΔ 154.799  212.758  

14 Τ.ΦΑ.ΠΔΛ.ΑΔ 51.159  140.066  

15 .ΔΛ.ΦΑΡ. ΑΔ 44.311  37.673  

Αμία ζε € 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.20 Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο πλεηαηξηζκώλ Φαξκαθαπνζεθώλ (2009-2010) 

Λνγαξηαζκόο 2009 2010 Γηαθνξά  Πνζνζηά 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 19.353.837  18.449.610  -904.227  -4,67% 

ΓΖΠΔΓΑ ΟΗΚΟΠΔΓΑ 4.727.900  4.727.900  0  0,00% 

ΚΣΗΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 21.099.009  22.477.025  1.378.016  6,53% 

ΜΖΥΑΝ/ΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 0  0  0  _ 

ΑΧΜ.ΑΚΗΝ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ. 3.231.550  3.354.351  122.801  3,80% 

ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 14.864.709  16.770.531  1.905.822  12,82% 

ΑΠΟΒ.ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 12.691.413  14.155.795  1.464.382  11,54% 

ΑΠΟΒ.ΜΖΥΑΝ/ΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 0  0  0  _ 

ΑΠΟΒ.ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ.-ΑΧΜ.ΑΚΗΝ. 2.183.295  2.614.739  431.444  19,76% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1.998.235  1.493.013  -505.222  -25,28% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 3.161.852  3.167.852  6.000  0,19% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 79.036.592  57.769.765  -21.266.827  -26,91% 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΨΝΣΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 79.031.785  57.764.958  -21.266.827  -26,91% 

ΖΜΗΚΑΣΔΡ.ΠΡΟΨΝΣΑ 0  0  0  _ 

ΤΛΔ ΤΛΗΚΑ 4.807  4.807  0  0,00% 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 260.483.539  235.260.655  -25.222.884  -9,68% 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 260.168.408  235.029.198  -25.139.210  -9,66% 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 13.207  9.634  -3.573  -27,05% 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 301.923  221.823  -80.100  -26,53% 

ΣΑΜΔΗΟ-ΣΡΑΠΔΕΔ 13.048.634  12.017.989  -1.030.645  -7,90% 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 371.922.603  323.498.018  -48.424.585  -13,02% 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 54.606.675  65.238.357  10.631.682  19,47% 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17.370.970  21.981.393  4.610.423  26,54% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 30.937.500  35.569.267  4.631.767  14,97% 

ΑΓΗΑΝΔΜ.ΚΔΡΓΖ/Τ.ΕΖΜΗΔ 6.298.209  7.687.701  1.389.492  22,06% 

ΜΔΟ& ΜΑΚΡΟ.ΤΠΟΥΡ.&ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 3.743.840  3.907.887  164.047  4,38% 

ΜΔΟΜΑΚΡ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.462.752  1.373.421  -89.331  -6,11% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 2.281.088  2.534.466  253.378  11,11% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 313.572.085  254.351.775  -59.220.310  -18,89% 

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.ΓΟΔΗ 

ΜΑΚΡ.ΓΑΝΔΗΧΝ 
82.581.006  60.198.247  -22.382.759  -27,10% 

ΓΡΑΜ.ΠΛΖΡ.ΠΡΟΜΖΘ.ΠΗΣ 213.621.429  179.842.417  -33.779.012  -15,81% 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΣ.ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 
6.463.366  4.068.280  -2.395.086  -37,06% 

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 10.906.285  10.242.834  -663.451  -6,08% 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 371.922.603  323.498.018  -48.424.585  -13,02% 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) 1.230.977.250  1.085.413.894  -145.563.356  -11,83% 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ 1.179.672.197  1.038.826.391  -140.845.806  -11,94% 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 51.305.053  46.587.502  -4.717.551  -9,20% 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟΓΑ 2.922.110  4.194.431  1.272.321  43,54% 

ΥΡΖΜΑΣ/ΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 3.374.986  3.043.203  -331.783  -9,83% 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 36.333.774  36.355.369  21.595  0,06% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 14.518.403  11.383.273  -3.135.130  -21,59% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 524.394  6.605.604  6.081.210  1159,66% 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 1.205.439  4.193.744  2.988.305  247,90% 

ΑΠΟΒ.ΔΚΣΟ ΚΟΣ.ΠΧΛΖΘ. 0  0  0  _ 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 2.057.639  1.979.888  -77.751  -3,78% 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ 2.057.639  1.979.888  -77.751  -3,78% 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 13.837.356  13.795.133  -42.223  -0,31% 

EBITDA 19.951.028  16.406.364  -3.544.664  -17,77% 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 2.363.330  2.220.713  -142.617  -6,03% 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 3.007.597  3.528.347  520.750  17,31% 

Πεγή: ΗCAP Group (Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί) 
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Π.21 Θεξαπεπηηθέο Καηεγνξίεο θαηά ATC 

ΑΣC Θεξαπεπηηθή Καηεγνξία 

A Πεπηηθφ χζηεκα & Μεηαβνιηζκφο 

B Αίκα & Αηκνπνηεηηθά ξγαλα 

C Καξδηαγγεηαθφ χζηεκα  

D Γεξκαηνινγηθά  

G Οπξνγελλεηηθφ χζηεκα & Γελλεηηθέο Οξκφλεο 

H πζηεκαηηθά Οξκηληθά Φάξκαθα 

J Φάξκαθα θαηά ησλ Λνηκψμεσλ γηα πζηεκαηηθή Υξήζε 

Κ Γηαιχκαηα Ννζνθνκεηαθήο Υξήζεο 

L Αληηλενπιαζκαηηθνί & Αλνζνξπζκηζηηθνί Παξάγνληεο 

M Μπνζθειεηηθφ χζηεκα 

N Νεπξηθφ χζηεκα 

Ρ Αληηπαξαζηηηθά Φάξκαθα 

R Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα 

S Αηζζεηήξηα ξγαλα  

T Γηαγλσζηηθνί Παξάγνληεο 

V Γηάθνξα άιια θάξκαθα 

Πεγή: ATC Index with DDD’s, WHO Collaborating Centre for Health Statistics  
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Π.22 Πσιήζεηο αλά Θεξαπεπηηθή Καηεγνξία ATC (2005-2008) 

ATC 2005 2006 2007 2008 

A 13,1% 13,0% 12,8% 12,6% 

B 4,7% 5,0% 5,0% 5,2% 

C 24,2% 24,6% 23,6% 23,8% 

D 2,3% 2,2% 2,3% 2,3% 

G 3,7% 3,6% 3,6% 3,3% 

H 2,9% 2,7% 2,3% 2,2% 

J 9,3% 8,8% 8,8% 8,7% 

Κ 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

L 4,1% 4,3% 4,7% 5,2% 

M 6,2% 7,1% 7,7% 8,0% 

N 15,7% 15,8% 16,1% 16,0% 

Ρ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

R 8,2% 7,8% 7,5% 7,1% 

S 2,1% 1,9% 1,8% 1,7% 

T 1,8% 1,5% 1,6% 1,6% 

V 1,4% 1,4% 1,9% 1,9% 

Πεγή: ΗΟΒΔ 
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