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1. Εισαγωγή

Στα  πλαίσια  των  ενδιαφερόντων  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Σπουδών 

«Δημόσια  Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας»,  αντικείμενο  της  διπλωματικής  εργασίας 

αποτελεί  η  μελέτη  των  ρυθμιστικών  παρεμβάσεων  και  η  διαμόρφωση  της 

Ευρωπαϊκής  Νομοθεσίας  σχετικά  με  τη  χορήγηση  αδειών  κυκλοφορίας 

φαρμακευτικών προϊόντων και η παροχή κινήτρων στην κατεύθυνση προώθησης της 

έρευνας για την ανάπτυξη νέων μορφών θεραπειών.

Ο  τομέας  των  φαρμάκων  αποτελεί  ακόμα  ένα  πεδίο  Κοινοτικής  ρυθμιστικής 

παρέμβασης,  στενά  συνδεδεμένο  με  την  ολοκλήρωση  της  Ενιαίας  Εσωτερικής 

Αγοράς. Η σημασία του τομέα αυτού έγκειται στο διττό χαρακτήρα του σε σχέση 

αφενός με την πολιτική υγείας και αφετέρου με την βιομηχανική πολιτική. Από την 

πλευρά της πολιτικής υγείας, τα φαρμακευτικά προϊόντα συνιστούν προσδιοριστικές 

παραμέτρους  της  θεραπευτικής  παρέμβασης,  η  χρήση  των  οποίων  επιφέρει 

επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και στο κόστος της υγειονομικής φροντίδας. 

Από την πλευρά της βιομηχανικής  πολιτικής,  τίθενται  ζητήματα παραγωγικότητας 

και ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών του κλάδου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε σχέση με λοιπά 

κράτη  εκτός  Κοινότητας.  Επιπρόσθετα,  πρόκειται  για  μια  αγορά  πολύπλοκη, 

δεδομένου  ότι  το  φάρμακο  αποτελεί  ταυτόχρονα  κοινωνικό  αγαθό  αλλά  και 

εμπόρευμα  που  υπόκειται  στους  κανόνες  της  αγοράς.  Ως  εκ  τούτου  ευθύνη  των 

κοινωτικών φορέων αποτελεί  η παρέμβαση προκειμένου οι παραγωγικοί  πόροι  να 

κατευθύνονται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα θεωρείται σκόπιμο 

να  αναπτυχθούν  μηχανισμοί  παροχής  κινήτρων  έτσι  ώστε  η  επιχειρηματική  και 

ερευνητική δραστηριότητα που δημιουργεί εξωτερικές οικονομίες να διαμορφώνεται 

σε κοινωνικά άριστο επίπεδο.

Η πολιτική της Κοινότητας επιδιώκει τη διαμόρφωση κατάλληλων οργανωτικών 

δομών, θεσμικών κανόνων και ποιοτικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών, τη ρύθμιση των διαδικασιών 

και  των  προτύπων  παρασκευής,  κυκλοφορίας,  διανομής  και  χρήσης  των 

φαρμακευτικών  προϊόντων  καθώς  και  την  προώθηση  της  έρευνας  και  της 

τεχνολογίας.  Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  726/2004/ΕΚ,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις καθώς και πτυχές της αναπτυξιακής 

πολιτικής  και  με  στόχο  να  προωθεί  την  επικράτηση  αξιοπρεπών  συνθηκών 
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διαβίωσης, την ενθάρρυνση της φαρμακευτικής έρευνας και την παροχή δυνατότητας 

στους  ασθενείς  να  επωφελούνται  ταχύτερα  από  πιο  αποτελεσματικά  φάρμακα, 

θεσπίζει  κοινοτικές διαδικασίες έγκρισης και εποπτείας φαρμακευτικών προϊόντων 

στα πλαίσια των οποίων αφενός διασφαλίζεται ότι εξάγονται μόνο αποτελεσματικά 

και  ασφαλή  φάρμακα  υψηλής  ποιότητας  και  αφετέρου  επιδιώκεται  η  δημιουργία 

περαιτέρω κινήτρων για τη διεξαγωγή ερευνών για φάρμακα υψηλής τεχνολογίας, για 

φάρμακα που αποτελούν καινοτομία,  που μπορούν να αποφέρουν όφελος  για την 

κοινωνία  ή  για  τους  ασθενείς  αν  τους  χορηγηθεί  άδεια  εξ’  αρχής  σε  κοινοτικό 

επίπεδο.

Των ανωτέρω ρυθμίσεων προηγούνται οι οδηγίες 65/65/ΕΟΚ, 75/318/ΕΟΚ και 

75/319/ΕΟΚ οι οποίες αφορούν σε ζητήματα αίτησης και έγκρισης της κυκλοφορίας 

των φαρμάκων εισάγοντας τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη 

μέλη των εθνικών αδειών κυκλοφορίας.  Κατόπιν, με γνώμονα την προσπάθεια για 

την  ολοκλήρωση  της  αγοράς  φαρμάκου  και  την  εναρμόνιση  των  εθνικών 

νομοθεσιών, οι αρμοδιότητες της Ένωσης επεκτάθηκαν με την έκδοση οδηγιών και 

κανονισμών  σχετικά  με  τη  χονδρική  πώληση  των  φαρμάκων,  την  κατάταξή τους 

ανάλογα με την απαίτηση για τη χρησιμοποίησή τους ιατρικής συνταγής ή όχι, το 

φύλλο  οδηγιών  και  τα  στοιχεία  που  πρέπει  να  περιέχονται  στη  συσκευασία,  τη 

διαφήμιση και την προώθησή τους καθώς και τη διαμόρφωση πλαισίων εφαρμογής 

ορθής πρακτικής κλινικών δοκιμασιών και φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα κίνητρα που 

δίδονται για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων θεραπειών αφορούν 

στην ταχύτερη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, στη μείωση εισφορών ή 

αναστολή  πληρωμών  εισφορών  στον  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό  Φαρμάκων  (ΕΜΕΑ) 

κατά τα στάδια έρευνας και στην παροχή διοικητικής βοήθειας.

Σήμερα κυρίαρχη θέση στη διαμόρφωση κανόνων μιας σύγχρονης φαρμακευτικής 

νομοθεσίας έχει η προστασία του ασθενή-καταναλωτή και η εξασφάλιση διατήρησης 

και ανάπτυξης των επιστημονικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ενιαίο της 

αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παγκοσμιοποίηση θεμελιώνουν μια νέα 

πραγματικότητα  οικονομικών,  κοινωνικών,  πολιτικών  και  νομικών  δεδομένων. 

Επιπλέον  αναπτύσσονται  νέες  τεχνολογίες  και  αυξάνονται  οι  απαιτήσεις  των 

καταναλωτών, κάτι που σημαίνει ότι  οι πολίτες ως ασθενείς  περιμένουν καλύτερη 

υγειονομική  περίθαλψη  και  απαιτούν  άμεση  πρόσβαση  στα  πιο  εξελιγμένα 

φαρμακευτικά προϊόντα και τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές αγωγές.
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Η εφαρμογή των ανωτέρω κοινοτικών δράσεων εξετάζεται επίσης ως προς τον τρόπο 

ενσωμάτωσης  των  κοινοτικών  κανονισμών  στο  εθνικό  νομικό  πλαίσιο,  καθώς  η 

επιδίωξη παροχής  αποδοτικών,  αποτελεσματικών  και  ποιοτικών  υπηρεσιών υγείας 

από  όλα  τα  κράτη  μέλη  προϋποθέτει  τη  γενικότερη  συμμόρφωση  ως  προς  τις 

προβλεπόμενες  διατάξεις  και  την  εξασφάλιση  ελάχιστων  προδιαγραφών 

αποτελεσματικής λειτουργίας των εθνικών φορέων υπηρεσιών υγείας.

Η παρούσα μελέτη  επιχειρεί  να αναλύσει  τους  πολύπλευρους  παράγοντες  που 

διαμορφώνουν  τη λειτουργία  της  παραγωγής και  της  αγοράς  του φαρμάκου στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι θεσμικές  παρεμβάσεις  οι οποίες κρίνονται  αναγκαίες 

στην  ατελή  αγορά  των  υπηρεσιών  υγείας  αποκτούν  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  στην 

περίπτωση της αγοράς του φαρμάκου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας λόγω της 

ανάγκης εξισορρόπησης των στόχων της  αναπτυξιακής πολιτικής  με εκείνους  της 

κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας, κατ’ επέκταση και με τη ρυθμιστική 

πολιτική ελέγχου των τιμών και τη διαφοροποίηση ως προς την ασφαλιστική κάλυψη 

της αντίστοιχης δαπάνης.

Οι θεματικές  ενότητες  που συνθέτουν τους βασικούς  ερευνητικούς  άξονες της 

εργασίας περιλαμβάνουν:

• Εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την πολιτική υγείας και φαρμάκου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σύντομη ιστορική αναδρομή

• Τους  μηχανισμούς  ολοκλήρωσης  αναφορικά  με  το  βασικό  πλαίσιο 

διαμόρφωσης  της  πολιτικής  υγείας  και  ειδικότερα  το  πλαίσιο 

συνδιαμόρφωσης της πολιτικής για το φάρμακο

• Τις στρατηγικές αποφάσεις και τις βασικές αξιακές επιλογές

• Τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (τρόποι 

αδειοδότησης  νέων  φαρμάκων,  παροχή  κινήτρων  για  έρευνα  υψηλού 

κόστους), καθώς και

• Τη διαμόρφωση πολιτικών  που  είναι  αποτελεσματικές  σε  σχέση με  τα 

προβλήματα επιμέρους ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ορφανά φάρμακα).

Επίσης  περιλαμβάνουν  την  καταγραφή  της  σχετικής  κοινοτικής  νομοθεσίας 

(κανονισμών  και  οδηγιών)  και  εκτίμηση  των  αποτελεσμάτων  με  γνώμονα  την 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη δημόσια 

ασφάλεια,  την  παρακολούθηση  και  την  ανάλυση  της  υγείας  του  πληθυσμού. 

Αναφορά θα γίνει στις ρυθμίσεις για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
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σε σχέση με τα φάρμακα και τη βιοϊατρική τεχνολογία, την εφαρμογή μηχανισμών 

διαφάνειας, εποπτείας και ελέγχου, τις δυσκολίες στην ενσωμάτωση και υλοποίηση 

της  Ευρωπαϊκής  πολιτικής  υγείας  σε  εθνικό  επίπεδο,  δηλαδή  σε  ποιό  βαθμό  η 

πολιτική  υγείας  στην  Ελλάδα  παρακολούθησε  το  Ευρωπαϊκό  γίγνεσθαι 

ενσωματώνοντας μέτρα βελτίωσης της ποιότητας. Επίσης θα εξετασθούν περιπτώσεις 

νομολογίας  σχετικά  με  αποφάσεις  του  Δικαστηρίου  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  οι 

μέθοδοι ρύθμισης των τιμών των φαρμάκων, η ασφαλιστική κάλυψη μέσω θέσπισης 

αρνητικών  και  θετικών  καταλόγων  και  η  καθιέρωση  τιμής  ανάκτησης  και  τιμής 

αναφοράς των χορηγούμενων ιδιοσκευασμάτων.

Η  διαδικασία  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης  ξεκίνησε  μετά  το  Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο θέτοντας δύο βασικούς στόχους: την οικονομική ανασυγκρότηση 

της  Ευρώπης  μετά  τον  καταστροφικό  πόλεμο  και  τη  σταδιακή  διαμόρφωση ενός 

ενιαίου χώρου εργασίας,  ανάπτυξης  και  δημοκρατίας  που θα απέτρεπε την άνοδο 

ολοκληρωτικών  καθεστώτων  και  την  επανάληψη  του  πολέμου  στην  ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Πρωταρχικός σκοπός της πολυεθνικής ολοκλήρωσης ήταν η επίτευξη ειρήνης 

και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ αυτών και του λοιπού 

κόσμου.  Αλλά  αντίθετα  από  μια  στρατιωτική  συμμαχία  όπου  ο  σκοπός  αυτός 

επιδιώκεται  με  διάφορες  δεσμεύσεις  και  εγγυήσεις  πολιτικής  και  στρατιωτικής 

φύσης, μια οργάνωση πολυεθνικής ολοκλήρωσης δημιουργείται σταδιακά μέσω ενός 

μεγάλου αριθμού κοινών πολιτικών1. Οι κοινές πολιτικές σταδιακά εδραιώνουν την 

πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση, η δε ανάπτυξη αυτών καθώς και των κοινών 

θεσμικών  οργάνων  αποτελούν  διαδικασίες  που  έχουν  εθελούσιο  χαρακτήρα, 

επιδιώκουν κοινούς στόχους και εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα.

Στις  οριζόντιες  πολιτικές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  εντάσσονται  η  κοινοτική 

περιφερειακή πολιτική, οι πολιτικές κοινωνικής προόδου, η φορολογική πολιτική, η 

πολιτική ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Στα πλαίσια 

των πολιτικών αυτών τίθενται οι στόχοι, τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τα μέτρα 

που υιοθετούνται από κοινού από τα κράτη μέλη της Ένωσης για να ενισχύσουν και να 

συμπληρώσουν τις πολιτικές τους σε πέντε μεγάλα πεδία των οικονομικών και των 

κοινωνικο-πολιτικών  δραστηριοτήτων  τους:  την  περιφερειακή  ανάπτυξη,  την 

κοινωνική  πρόοδο,  τη  φορολογία,  τον  ανταγωνισμό  και  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι πολιτικές ξεκίνησαν στα στάδια της τελωνειακής ένωσης 

1 Μούσης,  Ν.,  2007,  Εγχειρίδιο  Ευρωπαϊκής  πολιτικής,  4η αναθεωρημένη  έκδοση,  εκδ. 
Παπαζήση, σελ. 8-9.
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και της κοινής αγοράς και εξελίσσονται συνεχώς για να επιτύχουν τους υψηλότερους 

στόχους που έχουν τεθεί για τα στάδια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και 

της πολιτικής  ολοκλήρωσης. Η επιτάχυνση  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης  από τα 

μέσα  της  δεκαετίας  του  1990  επέτρεψε  σημαντικές  προόδους  της  κοινοτικής 

κοινωνικής  πολιτικής  ιδίως  στα  πεδία  της  επαγγελματικής  κατάρτισης,  της 

κοινωνικής  προστασίας,  της  υγείας  και  της  ασφάλειας  των εργαζομένων.  Αυτή η 

διαδικασία  έχει  επιταχυνθεί  με  την  οικονομική  και  νομισματική  ένωση,  η  οποία 

αφαιρεί  από  τις  κυβερνήσεις  πολλά  οικονομικά  και  νομισματικά  εργαλεία  και 

επομένως τη δυνατότητα να επιλύουν τα κοινωνικά προβλήματα των λαών τους2.

Η  ύπαρξη  διαφορών  στα  επίπεδα  υγείας  μεταξύ  χωρών  ή  περιφερειών  ή 

κοινωνικών  ομάδων  αποτελεί  κοινή  διαπίστωση.  Ανισότητες  παρατηρούνται  στο 

επίπεδο υγείας,  στη  χρηματοδότηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών υγείας  και  στην 

προσφορά υπηρεσιών υγείας.  Με γνώμονα τις επιταγές της ολικής ποιότητας, κάθε 

σχεδιασμός πολιτικής υγείας πρέπει να έχει τα εξής βήματα: γνώση πού βρισκόμαστε, 

απόφαση πού και πώς θέλουμε να πάμε (και τι είναι εφικτό), απόφαση για τη χρονική 

περίοδο επίτευξης των στόχων – μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων –, προσπάθεια 

να πάμε εκεί που αποφασίσαμε στο χρόνο που απαιτείται, έλεγχος και αξιολόγηση, 

επαναπροσδιορισμός στόχων και προσαρμογή σε νέες προκλήσεις, περαιτέρω σχέδια 

εφαρμογής και πολιτικές υγείας.

Παραδοσιακά, η μελέτη της πολιτικής υγείας εντασσόταν στο πεδίο διερεύνησης 

των  δημόσιων  πολιτικών,  δηλαδή  των  πολιτικών  των  οποίων  ο  σχεδιασμός,  ο 

προγραμματισμός,  η  εφαρμογή  και  η  αξιολόγηση  εμπίπτανε  κυρίως  στις 

αρμοδιότητες των κρατικών φορέων και οργάνων. Σύμφωνα με τους Bettcher and Lee 

(2002), η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης ανέδειξε τη σπουδαιότητα μιας σειράς 

ζητημάτων,  η  σημασία  των  οποίων  ξεπερνά  την  εθνική  διάσταση,  θέτοντας  νέες 

προκλήσεις σε σχέση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τα μεθοδολογικά εργαλεία και 

τις πηγές των δεδομένων, την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή νομοθεσία3.

Υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  τα  παραδοσιακά  προβλήματα  τα  οποία 

αντιμετωπίζονται  στα  όρια  του  κράτους  μπορεί  να  είναι  κοινά  μεταξύ  δύο  ή 

περισσότερων κρατών και έχουν διακρατικό χαρακτήρα και διεθνική διάσταση. Από 

την άλλη όμως, υπάρχουν περιπτώσεις  όπου οι αιτίες  εμφάνισης και  οι  συνέπειες 

2 Μούσης,  Ν.,  2007,  Εγχειρίδιο  Ευρωπαϊκής  πολιτικής,  4η αναθεωρημένη  έκδοση,  εκδ. 
Παπαζήση, σελ. 199-200.
3 Bettcher, D. and Lee, K., (2002) Globalisation and Public Health, Journal of Epidemiology 
and Community Health, 2002, 56(1): 8-17.
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κάποιων προβλημάτων υπερβαίνουν τη χωρική διάσταση των εθνικών συνόρων και 

των κρατών, αποκτούν παγκόσμια διάσταση και η αντιμετώπισή τους βρίσκεται πέρα 

από  τις  δυνατότητες  του  κράτους.  Για  παράδειγμα,  ο  έλεγχος  μιας  μεταδοτικής 

ασθένειας  της  οποίας  κρούσματα  εμφανίστηκαν  σε  κάποια  χώρα  αποτελεί 

αντικείμενο  λήψης  εθνικών  μέτρων.  Όταν  όμως  ο  έλεγχος  αυτού  του  νοσήματος 

δυσχεραίνεται  από τις διασυνοριακές μετακινήσεις  πληθυσμών, αποκτά παγκόσμια 

διάσταση  και  καθίσταται  αναγκαία  η  λήψη  μέτρων  σε  υπερεθνικό  επίπεδο. 

Αντίστοιχα η πρόσβαση σε νέα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορεί να επιτευχθεί 

ταχύτερα με την πρόβλεψη της έγκρισης αδειοδότησης φαρμακευτικών προϊόντων 

μέσω της διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα κράτη-μέλη.

Ο ορισμός της υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1978) περιγράφει 

την  κατάσταση  ενός  ανθρώπου  που  απολαμβάνει  πλήρη  σωματική,  ψυχική  και 

κοινωνική  ευεξία,  και  όχι  μόνο  την  απουσία  κάποιας  ασθένειας  ή  αναπηρίας.  Η 

διερεύνηση  του  επιπέδου  υγείας  του  πληθυσμού  προϋποθέτει  τη  μεθοδολογία 

συλλογής και  ανάλυσης δεδομένων.  Στα πλαίσια  αυτά έχουν αναπτυχθεί  σχετικοί 

δείκτες  που  διακρίνονται  σε  αρνητικούς  (θνησιμότητα,  νοσηρότητα)  και  θετικούς 

(ποιότητα  ζωής,  αυτοαξιολόγηση).  Μετά  από  πρόσφατες  ομαδοποιήσεις  από 

προγράμματα διεθνών οργανισμών, και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γενικές 

κατηγορίες των δεικτών υγείας είναι4:

α.  Επίπεδο  Υγείας (Health Status):  προσδόκιμο  επιβίωσης  (life expectancy), 

θνησιμότητα  (mortality),  νοσηρότητα  (morbidity),  άλλοι  λειτουργικοί  και 

ανθρωπιστικοί δείκτες (functioning, anthropometric).

β.  Στάσεις  ζωής και  υγειονομικές  συνήθειες  (Life Style &  Health Habits): 

κατανάλωση  καπνού  –  αλκοόλ  –  φαρμάκων,  φυσική  δραστηριότητα,  δίαιτα, 

σεξουαλική ζωή, κλπ. (tobacco, alcohol, drug, physical activity, diet, sex life, other).

γ.  Συνθήκες     Διαβίωσης   &  Εργασίας (Living & Working Conditions):  απασχόληση, 

περιβάλλον εργασίας, κατοικία, ελεύθερος χρόνος, μεταφορές, εξωτερικό περιβάλλον 

(employment,  work  environment,  housing,  home  &  leisure,  transport,  external 

environment).

δ.  Σύστημα   –    Υπηρεσίες     Υγείας   (Health  Care  System):  δαπάνες-χρηματοδότηση 

υγείας,  υποδομές –  προσωπικό,  κόστος /  δαπάνες,  χρήση υπηρεσιών,  προαγωγή 

4 W.H.O. (1978), Alma-Ata: Primary Health Care, Report of the International Conference on 
Primary health care, USSR 6-12 September, 1978, W.H.O. (1985), Targets for health for all,  
Targets  in  support  of  the  European  Regional  Strategy,  Regional  Office  for  Europe, 
Copenhagen.
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υγείας – πρόληψη ασθενειών (health financing, facilities–personnel, cost/expenditure, 

service utilization, health promotion & disease prevention).

ε. Δημογραφικοί & Κοινωνικοί Παράγοντες (Demographic & Social Factors): φύλο, 

ηλικία,  οικογενειακή κατάσταση,  περιφέρεια –  κατοικία,  εκπαίδευση (gender,  age, 

marital status, region & residence, education).

στ. Άλλοι δείκτες (food safety, miscellaneous, other).

Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην υγεία λαμβάνουν μια διπλή διάσταση, 

επηρεάζοντας  τόσο το επίπεδο υγείας  του πληθυσμού όσο και  την οργάνωση και 

λειτουργία  των  συστημάτων  υγείας.  Η  οικονομική  ανάπτυξη  και  η  τεχνολογική 

πρόοδος  βελτίωσαν  το  επίπεδο  υγείας  ορισμένων  πληθυσμών  και  αύξησαν  το 

προσδόκιμο επιβίωσης, όμως από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας υποστηρίζεται ότι η 

παγκοσμιοποίηση  έθεσε  σε  κίνδυνο  την  υγεία  των  πληθυσμών  μέσα  από  τη 

χειροτέρευση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, 

την ανάδυση κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον, την απώλεια της βιοποικιλότητας 

και την υπερεκμετάλλευση των πόρων. Οι σημαντικότερες προκλήσεις τέθηκαν από 

την απελευθέρωση του εμπορίου προϊόντων βλαπτικών για την υγεία, την εκμηδένιση 

των αποστάσεων και την εντατικοποίηση των διεθνών επαφών οι οποίες, εκτός των 

άλλων, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τη διευκόλυνση της διεθνούς μεταφοράς 

των παραγόντων κινδύνου και ιδιαίτερα των μεταδοτικών ασθενειών5.

Αναδεικνύεται  επίσης η σημασία των διατομεακών μελετών και προσεγγίσεων 

όσον  αφορά  την  ανάπτυξη  νέων  ερευνητικών  δραστηριοτήτων  και  τεχνολογιών 

καθώς  και  εργαλείων  συλλογής  και  ανάλυσης  των  δεδομένων,  αλλά  και 

εννοιολογικών  προσεγγίσεων  που  να  μπορούν  να  συλλάβουν  το  διασυνοριακό 

χαρακτήρα των ζητημάτων υγείας. Καθίσταται αναγκαία η εξέταση των επιπτώσεων 

των πολιτικών που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και των δραστηριοτήτων, των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των δρώντων υποκειμένων που εμπλέκονται σε 

αυτές, πάνω στον τομέα της υγείας. Εξαιρετικής σημασίας αποτελούν επίσης θέματα 

σχετικά  με  την άσκηση της  διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας και  ειδικότερα 

ποιές σχέσεις διαμορφώνονται μεταξύ κράτους, εμπλεκομένων φορέων και κοινωνίας 

των  πολιτών,  ποιός  ο  ρόλος,  οι  επιδιώξεις  και  η  δύναμή  τους  στα  πλαίσια  της 

διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής υγείας και ανάπτυξης και χρηματοδότησης της 

έρευνας.  Τα  ερωτήματα  αυτά  τίθενται,  δεδομένου  ότι  καθίσταται  επιτακτική  η 

5 McMichael A., Beaglehole R., (2000), “The changing global context of public health”, The 
Lancet, Vol. 356, Issue 9228, pp. 495-499.
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ανάπτυξη κριτηρίων αποτίμησης των πρακτικών καλής διακυβέρνησης στα διάφορα 

επίπεδα  και  θεσμούς  της  πολιτικής  υγείας,  με  την  έννοια  της  αξιολόγησης  της 

συλλογικής  δράσης η οποία  απευθύνεται  στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

παγκοσμιοποίησης στην υγεία των πληθυσμών. Η χρηματοδότηση, η οργάνωση και η 

παροχή  των  υπηρεσιών  υγείας  θα  πρέπει  να  ικανοποιούν  τα  κριτήρια  της 

νομιμοποίησης,  της  διαφάνειας,  της  υπευθυνότητας  και  του  σεβασμού  των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και του νόμου.

Οι παραπάνω θεματικές συνθέτουν τους άξονες του πλαισίου βάσει του οποίου οι 

διαμορφωτές  της  πολιτικής  υγείας  αλλά  και  η  επιστημονική  κοινότητα  και  οι 

επαγγελματίες  υγείας  καλούνται  να δώσουν απαντήσεις  στις  νέες  προκλήσεις  που 

συνίστανται  στην  επιδημιολογία  των  ασθενειών  στο  εσωτερικό  και  μεταξύ  των 

κρατών και των πληθυσμιακών ομάδων, στη μετανάστευση και την κινητικότητα των 

πληθυσμών και την επίπτωση που έχουν στη διάδοση μεταδοτικών ασθενειών, στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την εξασφάλιση των αναγκαίων 

πόρων σε ένα περιβάλλον έντονης κινητικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου, 

στη ρύθμιση του παγκόσμιου εμπορίου και της παραγωγής, στην επίπτωση που έχει η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας και την εμφάνιση νέων μορφών ανισοτήτων που σχετίζονται με τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες αυτές, στο ρόλο του κράτους, των διεθνών 

οργανισμών, των ιδιωτικών φορέων στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας και την 

ανεύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ αυτών, στην υιοθέτηση διεθνών κανόνων που να 

ρυθμίζουν τα ζητήματα της παγκόσμιας υγείας, την πιστοποίηση των προμηθευτών 

υπηρεσιών  και  των  επαγγελματιών  υγείας,  την  προστασία  των  πνευματικών 

δικαιωμάτων σε σχέση με τα φάρμακα και την βιοϊατρική τεχνολογία6.

6 Lee K., (1998), “Shaping the future of global health cooperation: where can we go from 
here?, The Lancet Vol 351, Issue 9106, pp. 899-902.
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2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτική Υγείας

Η  προσπάθεια  ολοκλήρωσης  της  εσωτερικής  αγοράς  έδωσε  νέα  ώθηση  στην 

εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 

των καταναλωτών. Έτσι τη δεκαετία του 1980 η Κοινότητα έθεσε ως προτεραιότητα 

την  προάσπιση  των  συμφερόντων  των  πολιτών  της  με  τη  θέσπιση  μιας  γενικής 

νομοθεσίας  εξασφαλίζοντας  την  ασφάλεια  των  πολιτών  ως  χρηστών  προϊόντων 

διαφόρων  προελεύσεων.  Η  ευαισθητοποίηση  της  Κοινότητας  στα  θέματα  της 

προστασίας  του  καταναλωτή  προήλθε  μετά  από  πιέσεις  των  κινημάτων  των 

καταναλωτών  προς  την  Επιτροπή,  η  οποία  έκρινε  ότι  υπήρχε  πρόσφορο  έδαφος 

ανάληψης  πρωτοβουλιών.  Οι  πρωτοβουλίες  αυτές  είχαν  αρχικά  τη  μορφή 

προγραμμάτων7.  Στο  πρώτο πρόγραμμα «για  μια  πολιτική  για  την προστασία  και 

πληροφόρηση  του  καταναλωτή»  που  εγκρίθηκε  από  το  Συμβούλιο  το  1975 

καταγράφονταν τα βασικά δικαιώματα που όφειλε να διασφαλίσει η Κοινότητα και 

ειδικότερα το δικαίωμα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή. Στα 

πλαίσια  αυτής  της  αντίληψης,  η  Κοινότητα  όρισε  ως  συνομιλητή  της  το 

Συμβουλευτικό Συμβούλιο Καταναλωτών.

Ακολούθησαν  άλλα  δύο  κείμενα  προγραμματικού  χαρακτήρα.  Το  πρώτο,  που 

εγκρίθηκε  το  1981,  έθεσε  τις  κατευθύνσεις  της  πολιτικής  προστασίας  του 

καταναλωτή παρέχοντας την απαιτούμενη πολιτική κάλυψη στην Επιτροπή για να 

υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο, ενώ το δεύτερο, επονομαζόμενο «Νέα ώθηση», 

εγκρίθηκε το 1985, ταυτόχρονα με το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της ενιαίας 

αγοράς. Στο έγγραφό της η Επιτροπή υπογράμμιζε την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε η 

κατάργηση των διαφόρων φραγμών και εμποδίων να μην αποβεί σε βάρος της υγείας, 

ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωσε αυτοτελή αρμοδιότητα για την άσκηση 

από την Κοινότητα πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, η οποία διευρύνθηκε με 

τις διατάξεις της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 

ΣΕΚ, «η Κοινότητα συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των 

οικονομικών  συμφερόντων  των  καταναλωτών  καθώς  και  στην  προώθηση  του 

δικαιώματός  τους  για  ενημέρωση,  εκπαίδευση  και  οργάνωσή  τους  για  την 

υπεράσπιση  των  συμφερόντων  τους».  Επίσης  στο  Μάαστριχτ  η  Συνθήκη 

7 Στεφάνου,  Κ. Α., 1999. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τόμος Γ’ Πολιτικές και Δυναμική της 
Ολοκλήρωσης.
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τροποποιήθηκε  προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  καταπολέμηση  των  «μεγάλων 

πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας», δηλαδή τα ναρκωτικά, ο καρκίνος 

και το  AIDS, τα οποία απαιτούν συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο 

άλλα θέματα προστέθηκαν στο μεταξύ στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες: η διακίνηση 

μολυσμένου αίματος και η ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ή ασθένεια 

των τρελλών αγελάδων)8.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ απένειμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ουσιαστικές 

εξουσίες για τη λήψη μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 

152  παρ.  4  ΣΕΚ,  το  Συμβούλιο  μπορεί  να  θεσπίζει  με  τη  διαδικασία  της 

συναπόφασης ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια 

των  οργάνων  και  των  ουσιών  ανθρώπινης  προέλευσης,  του  αίματος  και  των 

παραγώγων του, καθώς και μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με 

άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Βάσει της απόφασης 95/468/ΕΚ 

του  Συμβουλίου9 αποφασίστηκε  η  δημιουργία  δικτύου  για  την  ταχεία  ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων σε θέματα υγείας.

Παρά τις διαφορές στην οργάνωση των συστημάτων υγείας των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποτελούν προϊόν των ιδιαίτερων κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών της κάθε χώρας, υποστηρίζεται 

ότι  είναι  δυνατό  να  γίνει  λόγος  για  την  ύπαρξη  ενός  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού 

Μοντέλου προστασίας της υγείας το οποίο διακρίνεται από άλλα μοντέλα, όπως για 

παράδειγμα αυτό των ΗΠΑ. Τα ειδοποιά χαρακτηριστικά είναι κυρίως δύο. Το πρώτο 

σχετίζεται με την έκταση της πρόσβασης και έγκειται στη διασφάλιση της αρχής της 

αλληλεγγύης, η οποία είναι καταστατικά κατοχυρωμένη στις χώρες της Κοινότητας 

και ικανοποιεί το κριτήριο της καθολικής ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
10. Η χρηματοδότηση του συστήματος στηρίζεται στη συμβολή των πολιτών σύμφωνα 

με την οικονομική δυνατότητα καθενός ενώ η παροχή των υπηρεσιών είναι ανάλογη 

της ανάγκης11.

Δύο  βασικές  διαστάσεις  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  υγείας  συγκροτούν  το 

επίκεντρο ανάλυσης της επιστημονικής κοινότητας. Η πρώτη αφορά τη σχέση μεταξύ 

8 Στεφάνου,  Κ. Α., 1999. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τόμος Γ’ Πολιτικές και Δυναμική της 
Ολοκλήρωσης.
9 ΕΕ L 269/11-11-1995.
10 Gomien D.,  Harris D.,  Zwaak L., (2001) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, δίκαιο και πρακτική, Παπαζήσης, Αθήνα.
11 McKee M., Mossialos E., Baeten Rita (eds) (2003), The impact of European Union law on 
health care systems, Peter Lang International Academic Publishers, Brussels.
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του σχεδίου διαμόρφωσης ενιαίας εσωτερικής αγοράς και προστασίας των τεσσάρων 

βασικών  ελευθεριών  διακίνησης  και  της  ανάγκης  ρυθμιστικών  παρεμβάσεων 

εξασφάλισης  ενός  ελάχιστου  επιπέδου  κοινωνικής  προστασίας,  ως  εγγύηση  της 

απρόσκοπτης πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση12. Η δεύτερη σχετίζεται με 

την κατανομή των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσεων μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.

Η υγειονομική πολιτική των κρατών μελών επηρεάζεται από τις αποφάσεις, τις 

συνθήκες,  τα νομικά κείμενα καθώς και τα κείμενα διακηρυκτικού χαρακτήρα της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Στην  κατηγορία  των  κειμένων  αυτών,  τα  οποία  χωρίς  να 

θέτουν νομικές δεσμεύσεις έχουν ηθική βαρύτητα και διαμορφώνουν συμπεριφορές, 

εντάσσεται ο Χάρτης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων (1989) καθώς 

και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Συνόδου της Νίκαιας (2000).  Με τη 

Συνθήκη  του  Μάαστριχτ  (1992)  για  πρώτη  φορά  παραχωρείται  στην  Κοινότητα 

νομική αρμοδιότητα στον τομέα της υγείας, όπου εισάγονται δύο νέα άρθρα τα οποία 

αναφέρονται στην υγεία των πολιτών της Ένωσης. Το άρθρο 3 καλεί την Ένωση να 

συμβάλλει  στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας  του ανθρώπου, 

ενώ το άρθρο 129 θέτει το πλαίσιο εξασφάλισης αυτού του στόχου. Προβλέπουν τη 

συμβολή της Ένωσης στην προστασία των καταναλωτών με την υιοθέτηση δράσεων 

που στηρίζουν και συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, την πολιτική των κρατών μελών 

για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Το άρθρο 152 της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ τροποποίησε ορισμένες  διατάξεις  του άρθρου 129 της  Συνθήκης του 

Μάαστριχτ ενώ προσέθεσε και κάποιες νέες. 

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της 

Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η 

δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη 

βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας 

σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη 

υγεία.  Η  δράση  αυτή  καλύπτει  την  καταπολέμηση  των  μεγάλων  πληγών  της 

ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της 

μετάδοσης  και  της  πρόληψής  τους,  καθώς  και  την  ενημέρωση  και  την 

διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας. Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των 

κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για τη μείωση της βλάβης 

12 Mossialos E., McKee M., Rathwell T., (1997), Health care and the Single Market, European 
Journal of Public Health, Vol. 7, No3, pp. 235-237.
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που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και 

της πρόληψης. Επίσης η Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών 

στους τομείς που αναφέρει το εν λόγω άρθρο και εν ανάγκη στηρίζει τη δράση τους. 

Τα  κράτη  μέλη  συντονίζουν  μεταξύ  τους,  σε  συνδυασμό  με  την  Επιτροπή,  τις 

πολιτικές και τα προγράμματά τους στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο. 

Η  Επιτροπή  μπορεί  να  αναλαμβάνει,  σε  στενή  επαφή  με  τα  κράτη  μέλη,  κάθε 

χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού. Η Κοινότητα και 

τα  κράτη  μέλη  ευνοούν  τη  συνεργασία  με  τις  τρίτες  χώρες  και  τους  αρμόδιους 

διεθνείς  οργανισμούς  σε  θέματα  δημόσιας  υγείας.  Το  Συμβούλιο,  ενεργώντας 

σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  251  και  μετά  από  διαβούλευση  με  την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλει 

στην  υλοποίηση  των  στόχων  του  άρθρου,  θεσπίζοντας  μέτρα  με  υψηλές 

προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών 

ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του. Αυτά τα μέτρα δεν 

εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά 

μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 37. Επίσης θεσπίζει μέτρα στον κτηνιατρικό και 

φυτοϋγειονομικό  τομέα  με  άμεσο  στόχο  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και 

μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και  της  βελτίωσης της υγείας  του ανθρώπου, 

εκτός οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των 

κρατών  μελών.  Το  Συμβούλιο,  αποφασίζοντας  με  ειδική  πλειοψηφία  μετά  από 

πρόταση  της  Επιτροπής,  διατυπώνει  επίσης  συστάσεις  για  τους  σκοπούς  του 

παρόντος  άρθρου.  Η  δράση  της  Κοινότητας  στον  τομέα  της  δημόσιας  υγείας 

αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών 

σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της 

ιατρικής περίθαλψης. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται οι εθνικές διατάξεις περί δωρεάς 

ή ιατρικής χρήσεως οργάνων και αίματος και των παραγώγων του.

Η  ελεύθερη  διακίνηση  των  ατόμων,  των  αγαθών,  των  υπηρεσιών  και  των 

κεφαλαίων  στον  υγειονομικό  τομέα  μεταφράζεται  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  των 

επαγγελματιών υγείας, των ασθενών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών 

συσκευών και των επενδύσεων. Συνεπώς η σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας ως 

ένας σημαντικός παράγοντας των εθνικών οικονομιών και της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Αγοράς  εμφανίζεται  ιδιαίτερα  πολύπλοκη13.  Η  επιδίωξη  παροχής  αποδοτικών, 

αποτελεσματικών  και  ποιοτικών  υπηρεσιών  υγείας  από  όλα  τα  κράτη  μέλη,  που 

13 Shaw J., (2000), Social law and policy in an evolving union, Oxford, Hart Pub.
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εμφανίζεται  σε  κείμενα  της  Ένωσης,  προϋποθέτει,  για  να  μην  μείνει  μόνο  μια 

διακήρυξη,  την  πρόβλεψη αντίστοιχων  διατάξεων στη  Συνθήκη.  Επιπροσθέτως,  η 

εφαρμογή  αποτελεσματικών  δράσεων  δημόσιας  υγείας  σε  επίπεδο  Ένωσης 

προϋποθέτει την εξασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών αποτελεσματικής λειτουργίας 

των εθνικών υπηρεσιών υγείας.

Από  την  άλλη  μεριά,  εντοπίζονται  κάποιες  σημαντικές  θετικές  αλλαγές  στην 

έμφαση που δίνεται σε ορισμένα ζητήματα από το άρθρο 152 σε σχέση με το 12914. Η 

πρόβλεψη ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή όλων των πολιτικών της Κοινότητας 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία των 

πολιτών,  ενισχύει  τη  διάσταση του συντονισμού  μεταξύ όλων των πολιτικών  και 

δράσεων  της  Ένωσης.  Επίσης  ενδυναμώνεται  η  δέσμευση  της  Κοινότητας  καθώς 

τονίζεται  ότι  «εξασφαλίζει  υψηλού  επιπέδου  προστασία  της  υγείας».  Δίνεται 

μεγαλύτερη  έμφαση  στην  προαγωγή  της  υγείας  και  τους  παράγοντες  που 

προσδιορίζουν  την  καλή  υγεία.  Η  αρμοδιότητα  της  Κοινότητας  επεκτάθηκε  στη 

θέσπιση μέτρων σε δύο νέους τομείς που είναι η ασφάλεια των οργάνων και ουσιών 

ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του και ο κτηνιατρικός και 

φυτοϋγειονομικός έλεγχος.

Σημαντική  εξέλιξη  από  την  άποψη  της  κοινωνικής  πολιτικής  αποτέλεσε  η 

υιοθέτηση  στη  Σύνοδο  Κορυφής  της  Νίκαιας  (Δεκέμβριος  2000)  του  “Χάρτη 

Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων”.  Στο  Χάρτη  αυτό  αναγνωρίζεται  η  προστασία  έξι 

θεμελιωδών  δικαιωμάτων:  της  αξιοπρέπειας,  της  ελευθερίας,  της  ισότητας,  της 

αλληλεγγύης,  της  δημοκρατίας  και  της  δικαιοσύνης.  Η  προστασία  της  υγείας 

αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες της αλληλεγγύης που περιλαμβάνονται στο 

Χάρτη. Ειδικότερα,  αναφέρεται  ότι  όλα τα πρόσωπα δικαιούνται  πρόσβασης στην 

πρόληψη  και  την  ιατρική  περίθαλψη  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  των  εθνικών 

νομοθεσιών και πρακτικών. Επιπροσθέτως, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 

όλων  των  πολιτικών  και  δράσεων  της  Ένωσης  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  υψηλού 

επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Στο  πλαίσιο  του  Συμβουλίου  του  Λάακεν  (2001)  και  της  διεύρυνσης  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  διατυπώθηκαν  προσπάθειες  στην  κατεύθυνση  του  θεσμικού 

επαναπροσδιορισμού της. Η “Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης” συγκροτήθηκε 

με  σκοπό  την  αναθεώρηση  των  Καταστατικών  Συνθηκών  της  Ένωσης  και  την 

14 Kyriopoulos  J.,  Beazoglou T.,  Heffley  D.,  (eds.),  “Health  economics  in  the  new era”, 
Exandas, Athens, pp. 25-30.
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κατάληξη σε ένα ενιαίο κείμενο με τη μορφή Συντάγματος15.  Στο κείμενο αυτό η 

Ένωση αναγνωρίζει  τα  δικαιώματα  που  θεσπίζονται  στο  Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων,  ο  οποίος  προσαρτάται  ως  Μέρος  ΙΙ  του  Συντάγματος.  Ωστόσο,  η 

αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και της προστασίας των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε και στην κοινωνική πολιτική, 

εξακολουθεί να είναι επικουρική της αρμοδιότητας των κρατών μελών, λαμβάνοντας 

τη μορφή υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συμπληρωματικής δράσης, σύμφωνα με 

την αρχή της επικουρικότητας16. Η κατάτμηση εξουσίας και αρμοδιοτήτων έχει ως 

αποτέλεσμα η πολιτική υγείας να προσδιορίζεται στη βάση επίτευξης συμβιβασμών 

όπου οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να κατοχυρώσουν τις επιδιώξεις τους17.

Η  εξισορρόπηση  των  επιμέρους  στόχων  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  της 

φαρμακευτικής πολιτικής παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες δεδομένου ότι σχετίζεται 

με ποικίλους  παράγοντες που αφορούν αφενός  μεν από την πλευρά του κρατικού 

ελεγκτικού  μηχανισμού  και  των  ρυθμιστικών  παρεμβάσεων  των  υπερεθνικών 

οργανισμών τον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας, την παροχή 

σκευασμάτων  με  καλή  σχέση  κόστους-αποτελεσματικότητας,  τη  βελτίωση  της 

ποιότητας  της  συνταγογραφίας,  την  εξασφάλιση  της  πρόσβασης  των  ασθενών  σε 

φαρμακευτικές θεραπείες, την ασφάλεια των φαρμάκων με την καθιέρωση υψηλών 

προτύπων παραγωγής καθώς και την ενίσχυση καινοτόμων θεραπειών στα πλαίσια 

της προστασίας της δημόσιας υγείας και αφετέρου από την πλευρά της βιομηχανικής 

παραγωγής  τη  μεγιστοποίηση  των  κερδών  και  τη  διατήρηση  της  αναπτυξιακής 

ερευνητικής βάσης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και την προστασία των 

δικαιωμάτων  ευρεσιτεχνίας καθώς  και  την  αύξηση  των  περιθωρίων  κέρδους. 

Επιπρόσθετα από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας επιδιώκεται η εξασφάλιση 

της αυτονομίας  και  η αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών,  η  διατήρηση της 

φήμης, η διεύρυνση της πελατειακής βάσης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

ασθενών  και  η  διατήρηση  ή  αύξηση  του  μεριδίου  αγοράς  των  δομών  παροχής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ από την μεριά των αθενών-

καταναλωτών υπάρχουν  συνεχείς  διεκδικήσεις  για  την  εξασφάλιση πρόσβασης  σε 

15 Παπαδημητρίου Γ., Καριψιάδης Γ., Παπανικολάου Κ., (2002), “Η συνέλευση για το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Παπαζήσης, Αθήνα.
16 Ευρωπαϊκή  Συνέλευση,  (2003),  “Κείμενο  του  Μέρους  Ι  και  του  Μέρους  ΙΙ  του 
Συντάγματος”, CONV 797/1/03 REV 1, Βρυξέλλες 12 Ιουνίου 2003.
17 McKee M., Mossialos E., Belcher P., (1996), The Influence of European Law On National 
Health Policy, Journal of European Social Policy 6(4) 1996: 263-86.
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ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα και την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης 

των αντίστοιχων δαπανών.

Το  Συμβούλιο  των  Υπουργών,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  συνιστούν  τα  βασικά  όργανα  λήψης  αποφάσεων,  των  οποίων  όμως  το 

σχετικό  βάρος  στη  όλη  διαδικασία  συνεχώς  μεταβάλλεται.  Επιπροσθέτως,  το 

Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  αποτελεί  το  δικαιοδοτικό  όργανο  της  Ένωσης  για  την 

ομοιόμορφη  ερμηνεία  του  κοινοτικού  δικαίου18.  Εκτός  των  παραπάνω  οργάνων, 

υπάρχουν  και  άλλα  με  συμβουλευτικό  ρόλο  όπως  η  Οικονομική  και  Κοινωνική 

Επιτροπή  και  η  Επιτροπή  των  Περιφερειών.  Ως  συμβουλευτικό  όργανο  της 

Επιτροπής  για  τη  διαμόρφωση της  πολιτικής  υγείας  έχει  συσταθεί  το  Ευρωπαϊκό 

Forum Υγείας  το  οποίο  συνιστά  χώρο  συνάντησης  και  διαλόγου  μεταξύ  μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων των ασθενών και 

των  βιομηχανιών.  Θα  πρέπει  επίσης  να  επισημανθεί  ο  ρόλος  της  προεδρίας  του 

Συμβουλίου στον καθορισμό των προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας, οι οποίες 

μεταβάλλονται με την εναλλαγή των προεδρευόντων χωρών.

Οι  παραπάνω  φορείς  με  τις  διαφορετικές  αρμοδιότητες  συμμετέχουν  στη 

νομοθετική διαδικασία η οποία,  σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη δημόσια υγεία, 

διέπεται από την αρχή της συναπόφασης όπως ορίζει το άρθρο 251 (πρώην 189Β) της 

Συνθήκης  του  Άμστερνταμ.  Η  αρχή  αυτή  τοποθετεί  το  Κοινοβούλιο  και  το 

Συμβούλιο  στην  ίδια  κατάσταση  δεδομένου  ότι  τα  δύο  σώματα  μοιράζονται  από 

κοινού την εξουσία στη λήψη αποφάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση και το 

Συμβούλιο,  αποφασίζοντας  με  ειδική  πλειοψηφία  και  αφού  λάβει  τη  γνώμη  του 

Κοινοβουλίου, εγκρίνει, προτείνει τροποποιήσεις ή απορρίπτει την πρόταση. Η όλη 

διαδικασία  περιλαμβάνει  δύο  ή  και  τρεις  αναγνώσεις,  με  βάση  συγκεκριμένες 

προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να ενεργήσει κάθε όργανο. Επίσης είναι δυνατό 

να  ζητηθεί  η  γνώμη  της  Οικονομικής  και  Κοινωνικής  Επιτροπής  καθώς  και  της 

Επιτροπής των Περιφερειών19.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την απόφαση 2008/544/ΕΚ της Επιτροπής της 

20ής  Ιουνίου  2008  τροποποιήθηκε  η  απόφαση  2004/858/ΕΚ  που  προέβλεπε  την 

ίδρυση  του  "Εκτελεστικού  Οργανισμού  για  το  Πρόγραμμα  Δημόσιας  Υγείας"  με 

18 Στεφάνου Κ., (2001), “Θεσμική συγκρότηση: Όργανα λήψης αποφάσεων”, στο: Στεφάνου 
Κ., Φατούρος Α., Χριστοδουλίδης Θ., (επιμ.), “Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές. Τόμος 
Α: Ιστορία, θεσμοί, δίκαιο”, Σίδερης, Αθήνα.
19 Χρυσομάλλης  Μ.,  (2001),  Το  Ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο  και  οι  κοινοτικές  διαθεσμικές 
σχέσεις μετά την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.
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σκοπό  τη  μετατροπή  του  σε  "Εκτελεστικό  Οργανισμό  για  την  Υγεία  και  τους 

Καταναλωτές". Η απόφαση 2004/858/ΕΚ προέβλεπε ότι ο εν λόγω Οργανισμός θα 

επιτελούσε τα καθήκοντά του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 με σκοπό την εκτέλεση 

συμβάσεων και  τη χορήγηση επιδοτήσεων που έχουν  υπογραφεί  στο πλαίσιο  του 

προγράμματος δημόσιας υγείας 2003-2008. Το δεύτερο πρόγραμμα δημόσιας υγείας 

προβλέπεται να συνεχίσει την κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας με 

επίκεντρο  τρεις  ευρύτερους  στόχους:  να  βελτιωθεί  η  ασφάλεια  της  υγείας  των 

πολιτών·να προωθηθεί η υγεία, ώστε να βελτιωθεί η ευημερία και η αλληλεγγύη· και 

να  αποκτηθούν  και  να  διαδοθούν  γνώσεις  σχετικά  με  την  υγεία.  Το  κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών για την περίοδο 

2007-2013, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 

Δεκεμβρίου  200620 θεσπίζει  το  γενικό  πλαίσιο  χρηματοδότησης  των  κοινοτικών 

ενεργειών για την υποστήριξη της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών για τα έτη 2007 

έως 2013. Το πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές 

των κρατών μελών και συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των 

οικονομικών  συμφερόντων  των  καταναλωτών,  καθώς  και  στην  προώθηση  του 

δικαιώματός  τους  στην  πληροφόρηση,  στην  εκπαίδευση  και  στην  αυτοοργάνωση 

προκειμένου  να  διαφυλάξουν  τα  συμφέροντά  τους.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  της 

απόφασης, οι στόχοι και τα καθήκοντα του οργανισμού καθορίζονται ως εξής: 1) Ο 

οργανισμός είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων εφαρμογής 

για  τη  διαχείριση  του  δεύτερου  προγράμματος  δημόσιας  υγείας  2008-2013  όπως 

εγκρίθηκε  με  την  απόφαση  αριθ.  1350/2007/ΕΚ,  του  προγράμματος  υπέρ  των 

καταναλωτών για το 2007-2013 όπως εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕΚ 

και των μέτρων κατάρτισης στην ασφάλεια των τροφίμων που καλύπτονται από τον 

κανονισμό ΕΚ αριθ. 882/2004 και την οδηγία 2000/29/ΕΚ: α) διαχειρίζεται τις φάσεις 

του κύκλου ζωής συγκεκριμένων σχεδίων που καθορίζονται από την Επιτροπή στην 

πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3 του 

κανονισμού ΕΚ αριθ.  58/2003 στο πλαίσιο της εφαρμογής των προαναφερόμενων 

κοινοτικών προγραμμάτων και μέτρων, καθώς και τους αναγκαίους ελέγχους προς το 

σκοπό  αυτό,  με  τη  λήψη  των  σχετικών  αποφάσεων  όπου  η  Επιτροπή  είναι 

εξουσιοδοτημένη να το κάνει·β) εκδίδει τις πράξεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

για τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και εκτελεί, βάσει των εξουσιών που του έχουν 

20 Απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 
404 της 30.12.2006, σελ.39.
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μεταβιβαστεί  από  την  Επιτροπή,  όλες  τις  πράξεις  που  είναι  απαραίτητες  για  τη 

διαχείριση του προγράμματος δημόσιας υγείας, ιδίως δε τις πράξεις που συνδέονται 

με την ανάθεση των συμβάσεων και με τις επιχορηγήσεις·γ) συγκεντρώνει, αναλύει 

και  διαβιβάζει  στην  Επιτροπή  όλες  τις  πληροφορίες  που  είναι  αναγκαίες  για  την 

καθοδήγηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των προαναφερομένων κοινοτικών 

προγραμμάτων  και  μέτρων,  2)  Ο  οργανισμός  διαχειρίζεται  όλες  τις  φάσεις  στον 

κύκλο  ζωής  των  μέτρων  εκτέλεσης  που  του  ανατίθενται  στο  πλαίσιο  του 

προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 2003-2008, που 

εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ.

Ο  Οργανισμός  λαμβάνει  επιχορηγήσεις,  οι  οποίες  εισέρχονται  στο  γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα κονδύλια που χορηγούνται στο 

δεύτερο πρόγραμμα δημόσιας  υγείας  2008-2013 όπως εγκρίθηκε  με την  απόφαση 

αριθ. 1350/2007/ΕΚ, στο πρόγραμμα υπέρ των καταναλωτών για το 2007-2013 όπως 

εγκρίθηκε  με  την  απόφαση  αριθ.  1926/2006/ΕΚ  και  στα  μέτρα  κατάρτισης  στην 

ασφάλεια των τροφίμων που καλύπτονται από τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 882/2004 και 

την οδηγία 2000/29/ΕΚ. Ο οργανισμός θα επιτελεί  τα καθήκοντά του από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η  αποτελεσματικότητα  της  κοινοτικής  μεθόδου  λήψης  αποφάσεων  και  η 

ικανότητά της να ανταποκριθεί στα μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα 

που  θέτουν  οι  ραγδαία  συντελούμενες  αλλαγές,  αμφισβητήθηκαν  υπό  το  πρίσμα 

τριών παραμέτρων21:  α)  η  επέκταση της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ατζέντας  σε 

ολοένα  περισσότερους  τομείς  που  άπτονται  σχεδόν  όλων  των  εκφάνσεων  των 

δραστηριοτήτων  των  πολιτών,  συμβαδίζει  με  την  χαμηλή  εκ  μέρους  τους 

εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα πολύπλοκο και δυσνόητο, β) η διεύρυνση αυξάνει το 

μέγεθος και την ετερογένεια της Ένωσης, επιδρώντας στη λειτουργία των θεσμών και 

γ)  οι  μεταβολές  στην παγκόσμια  οικονομία  και  το  γεωπολιτικό  σύστημα καθιστά 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της θέσης της Ένωσης με σκοπό την ενδυνάμωση 

του  ρόλου  της.  Στα  πλαίσια  αυτά,  αναγνωρίστηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση η 

ανάγκη  μεταρρύθμισης  του  συστήματος  διακυβέρνησής  της  έτσι  ώστε  η  κλασική 

κοινοτική μέθοδος των υποχρεωτικών κανόνων και διαδικασιών να συνδυαστεί και 

21 Weiler  J.,  Begg  I.,  Peterson  J.,  (2003)  Integration  in  an  expanding  European  Union, 
reassessing the fundamentals, Oxford Blackwell.
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με  άλλα  εργαλεία  πολιτικής  όπως  ο  κοινωνικός  διάλογος,  η  διαρθρωτική 

χρηματοδότηση, τα προγράμματα δράσης και η ανοικτή μέθοδος συντονισμού22.

Ειδικότερα,  η  υιοθέτηση της  Ανοικτής  Μεθόδου Συντονισμού σηματοδοτεί  τη 

μεταστροφή προς νέα όργανα πολιτικής που δίνουν έμφαση στην εθελοντική δράση 

και  συνεργασία  μεταξύ  των  κρατών  μελών,  μέσω  μιας  διαδικασίας  αμοιβαίας 

μάθησης,  αξιολόγησης  και  ανταλλαγής  ορθών  πρακτικών.  Περιλαμβάνει  τον 

καθορισμό  κατευθυντήριων  γραμμών  με  συγκεκριμένα  χρονοδιαγράμματα  και  τη 

μεταφορά  τους  στις  εθνικές  και  περιφερειακές  πολιτικές,  τον  προσδιορισμό 

ποιοτικών  και  ποσοτικών  δεικτών  και  την  περιοδική  αξιολόγηση  με  τη  μορφή 

αλληλοδιδακτικών  διαδικασιών.  Θεωρείται  ως  ένα  δόκιμο  εργαλείο  διαμόρφωσης 

κοινωνικής  πολιτικής  σε συνθήκες  που χαρακτηρίζονται  από διαφορετικότητα και 

εθνικές ιδιαιτερότητες ως προς την οργάνωση και τη χρηματοδότηση του κράτους 

πρόνοιας23.  Ανταποκρίνεται  στην ανάγκη συνδυασμού της κάθετης διάστασης των 

πολυεπίπεδων  αλληλεπιδράσεων  με  την  οριζόντια  διάσταση  της  συγκριτικής 

ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής24.

22 COM(2001) 428 final, 25-7-2001 Brussels, σελ. 20-22.
23 Σακελλαρόπουλος  Θ.,  (2004)  “Συμμετοχικές  διαδικασίες  και  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό 
Μοντέλο: Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού”, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών 
Μελετών, Αθήνα.
24 Οικονόμου  Χ.,  (2004)  Οι  επιπτώσεις  της  διεύρυνσης  της  Ευρωπαϊκής  ένωσης  στον 
υγειονομικό  τομέα  των  χωρών  μελών  της,  Ινστιτούτο  Στρατηγικών  και  Αναπτυξιακών 
Μελετών, Αθήνα.
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3. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για το Φάρμακο

Τις τελευταίες δεκαετίες  ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί όλο και συχνότερα 

αντικείμενο  λεπτομερών νομοθετικών  ρυθμίσεων  σε  όλες  τις  ανεπτυγμένες  χώρες 

(Ομπέση, 1991). Η φαρμακευτική ως επιστήμη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσης 

και έρευνας που σχετίζεται με την απομόνωση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον 

έλεγχο  βιολογικά  δραστικών  φυσικών,  συνθετικών  ή  ημισυνθετικών  ουσιών  που 

χρησιμοποιούνται  για  τη  διάγνωση,  την  πρόληψη  ή  τη  θεραπεία  ασθενειών. 

Συμπεριλαμβάνει επίσης την ορθή διακίνηση, φύλαξη και χρήση των φαρμάκων. 

Το  φάρμακο  είναι  δημόσιο  κοινωνικό  αγαθό  και  ταυτόχρονα  εμπόρευμα. 

Ζητούμενο είναι το αγαθό αυτό να προσφέρεται σε πλήρη επάρκεια, υψηλή ποιότητα 

και ασφάλεια, προσιτή τιμή ή με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων 

στην αξία του και βέβαια μέσα από υγιείς επιχειρήσεις (Κοσμίδης, 2002). Σήμερα 

κυρίαρχη  θέση  στη  διαμόρφωση  κανόνων  μιας  σύγχρονης  φαρμακευτικής 

νομοθεσίας έχει η προστασία του ασθενή-καταναλωτή και η εξασφάλιση διατήρησης 

και ανάπτυξης των φυσικών επιστημονικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Το 

ενιαίο  της  αγοράς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  καθώς  και  η  παγκοσμιοποίηση 

θεμελιώνουν  μια  νέα  πραγματικότητα  οικονομικών,  κοινωνικών,  πολιτικών  και 

νομικών δεδομένων. Επιπλέον σημειώθηκαν δημογραφικές αλλαγές στον πληθυσμό 

της  Ευρώπης,  αναπτύχθηκαν  νέες  τεχνολογίες  και  αυξήθηκαν  οι  απαιτήσεις  των 

καταναλωτών, κάτι που σημαίνει ότι  οι πολίτες ως ασθενείς  περιμένουν καλύτερη 

υγειονομική  περίθαλψη  και  απαιτούν  άμεση  πρόσβαση  στα  πιο  εξελιγμένα 

φαρμακευτικά προϊόντα και τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές αγωγές.

Ο τομέας των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών αποτελεί ακόμα ένα πεδίο 

Κοινοτικής  ρυθμιστικής  παρέμβασης,  στενά συνδεδεμένο με την ολοκλήρωση της 

Ενιαίας  Εσωτερικής  Αγοράς.  Η  σημασία  του  τομέα  αυτού  έγκειται  στον  διττό 

χαρακτήρα  του  σε  σχέση  αφενός  με  την  πολιτική  υγείας  και  αφετέρου  με  την 

βιομηχανική  πολιτική.  Από  την  πλευρά  της  πολιτικής  υγείας,  τα  φαρμακευτικά 

προϊόντα συνιστούν προσδιοριστικές παραμέτρους της θεραπευτικής παρέμβασης, η 

χρήση των οποίων επιφέρει επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και το κόστος της 

υγειονομικής  φροντίδας.  Από  την  πλευρά  της  βιομηχανικής  πολιτικής,  τίθενται 

ζητήματα παραγωγικότητας  και  ανταγωνιστικότητας  των βιομηχανιών  του κλάδου 

τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με 

άλλες  χώρες  εκτός  Κοινότητας.  Συνεπώς  πρόκειται  για  μια  αγορά  πολύπλοκη, 
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υποκείμενη σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπου επιδιώκονται συχνά αντικρουόμενοι 

στόχοι  πολιτικής,  ανταποκρινόμενοι  σε  αντικρουόμενα  συμφέροντα  κοινωνικών 

ομάδων25.

Στα πλαίσια αυτά η πολιτική της Κοινότητας επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους. 

Πρώτον, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της 

δημόσιας  υγείας  μέσα  από  τη  ρύθμιση  των  διαδικασιών  και  των  προτύπων 

παρασκευής,  κυκλοφορίας,  διανομής  και  χρήσης  των  φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων.  Δεύτερον,  την  επίτευξη  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  των 

προϊόντων αυτών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς με την εξασφάλιση συνθηκών 

ανταγωνισμού και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τρίτον, τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της Κοινοτικής βιομηχανίας έναντι χωρών όπως οι Η.Π.Α. 

και η Ιαπωνία, με την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.

Η προσπάθεια  εναρμόνισης  της  νομοθεσίας  των κρατών  μελών  που διέπει  τα 

φάρμακα  έχει  μακρά  ιστορία.  Τη  δεκαετία  του  1960,  η  συνταγογράφηση  της 

θαλιδομίδης  σε  εγκύους  για  την  αντιμετώπισης  της  πρωινής  ναυτίας  θεωρήθηκε 

υπεύθυνη  για  τη  γέννηση  περίπου  20.000  βρεφών  με  φωκομελία  (ατροφικά  ή 

ανύπαρκτα  άκρα)  Έτσι  έγινε  αντιληπτό  ότι  η  διατήρηση  της  δημόσιας  υγείας 

προϋπέθετε τα κυκλοφορούντα φαρμακευτικά σκευάσματα να διαθέτουν έγκριση από 

τους  επίσημους  αρμόδιους  φορείς.  Η  οδηγία  65/65/ΕΟΚ26 αρχικά  καθώς  και  οι 

οδηγίες  75/318/ΕΟΚ27 και  75/319/ΕΟΚ28 που  ακολούθησαν  μια  δεκαετία  μετά, 

ρύθμισαν  τα  ζητήματα  αίτησης  και  έγκρισης  της  κυκλοφορίας  των  φαρμάκων 

εισάγοντας  τη  διαδικασία  της  αμοιβαίας  αναγνώρισης,  από  τα  κράτη  μέλη,  των 

εθνικών αδειών κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, ρυθμίσεις προβλέφθηκαν σχετικά με την 

έκδοση  οδηγιών  και  κανονισμών,  με  τη  χονδρική  πώληση  των  φαρμάκων,  την 

κατάταξή τους ανάλογα με την απαίτηση για τη χορήγηση αυτών με ιατρική συνταγή 

ή  χωρίς,  την  επισήμανση,  το  φύλλο  οδηγιών  και  τα  στοιχεία  που  πρέπει  να 

περιέχονται  στη συσκευασία,  τη διαφήμιση και την προώθησή τους καθώς και τη 

διαμόρφωση  πλαισίων  εφαρμογής  ορθής  πρακτικής  κλινικών  δοκιμασιών  και 

φαρμακοεπαγρύπνησης29.

25 OECD  Economic  Surveys  Switzerland  (2002)  Vol.  2002/9-May,  OECD  Publications 
Service, France.
26 ΕΕ L 22, 9.2.1965, σ. 369-373.
27 EE L 147, 9.6.1975, σ.1-12.
28 ΕΕ L 147, 9.6.1975, σ. 13-22.
29 Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., (2002), “Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, 
εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
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Η ρυθμιστική παρέμβαση της Κοινότητας δεν επεκτείνεται στην τιμολόγηση και 

την ασφαλιστική κάλυψη των δαπανών των φαρμάκων, οι οποίες υπόκεινται  στην 

αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο ρόλος της περιορίζεται στην έμμεση επίδραση 

που μπορεί να ασκήσει είτε μέσω των αποφάσεων του Δικαστηρίου σε σχέση με τον 

προσδιορισμό των κριτηρίων για το αν ένα φάρμακο θα ενταχθεί σε θετική λίστα 

ασφαλιστικής κάλυψης των δαπανών αγοράς του, είτε μέσω της οδηγίας 89/105/ΕΚ 

που αφορά τη διαφάνεια των εθνικών διαδικασιών και μέτρων ρύθμισης της τιμής 

των  φαρμακευτικών  προϊόντων  για  ανθρώπινη  χρήση,  εξασφαλίζοντας  ότι  οι 

διαδικασίες αυτές είναι επαρκείς, διαφανείς και δίκαιες30.

Η  ύπαρξη  ωστόσο  διαφορετικών  μεθόδων  τιμολόγησης  και  αποζημίωσης  των 

φαρμάκων μεταξύ των κρατών έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των τιμών και 

την εμφάνιση του φαινομένου του παράλληλου εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο ένα 

φάρμακο  με  χαμηλή τιμή  σε  μια  χώρα εξάγεται  σε  χώρα όπου η  τιμή  του  ίδιου 

φαρμάκου είναι υψηλότερη, λειτουργώντας ανταγωνιστικά έναντι των προμηθευτών 

του φαρμάκου αυτού στη χώρα εισαγωγής31. Πολλές φορές διατυπώνεται η άποψη ότι 

το παράλληλο εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγκλιση προς χαμηλότερες τιμές, 

ωστόσο αμφισβητείται το όφελος στην αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει από 

μια τέτοια εξέλιξη δεδομένου ότι οι χαμηλότερες τιμές δεν αντανακλούν υψηλότερη 

παραγωγικότητα  αλλά  αυστηρότερο  έλεγχο  των  τιμών.  Επιπρόσθετα  ωφελούνται 

κυρίως αυτοί που διενεργούν το παράλληλο εμπόριο και λιγότερο οι ασφαλιστικοί 

φορείς και οι ασθενείς32.

Σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της κυκλοφορίας 

των φαρμάκων αποτέλεσε η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των 

Φαρμάκων με τον κανονισμό 2309/9333. Η δημιουργία του νέου οργανισμού, ο οποίος 

τέθηκε σε λειτουργία το 1995, παράλληλα με τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης 

των εθνικών αδειών κυκλοφορίας, θέσπισε διαδικασίες υποχρεωτικής έγκρισης και 

εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων σε κεντρικό επίπεδο Κοινότητας.  Με τον 

30 Hancher L., (2001), “The pharmaceuticals market competition and free movement, actively 
seeking compromises, Paper prepared for delivery at the conference on European Integration 
and Health Care System: a challenge for social policy, A conference organized during the  
Belgian Presidency of the EU, 7-8 December 2001.
31 Kanavos P. and Costa-Font J., (2005), Pharmaceutical Parallel trade in Europe: stake holder 
and competiotion effects, Economic Policy, October 2005, printed in Great Britain, CEPR, 
CES, MSH, 2005 pp. 753-798.
32 Danzon P., (1998), Competition in the off-patent sector, the US experience Pharma Pricing 
Review,3 (3), 1998.
33 ΕΕ, L 214, 24.8.1993, σ. 1-21.
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κανονισμό  726/2004/ΕΚ  ο  οργανισμός  μετονομάστηκε  σε  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό 

Φαρμάκων και έγιναν τροποποιήσεις σε διοικητικές πτυχές του. Η ίδρυση του φορέα 

αυτού αποτέλεσε εν μέρη απάντηση στα αιτήματα των ενώσεων των καταναλωτών 

και  κυρίως  του  Ευρωπαϊκού  Γραφείου  των  Ενώσεων  των  Καταναλωτών  και  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό το συντονισμό της επιστημονικής αξιολόγησης 

της  ασφάλειας,  της  δραστικότητας  και  της  ποιότητας  των  φαρμακευτικών 

σκευασμάτων34. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμάκων, πέραν των 

θεμάτων ασφαλείας και επάρκειας, επέχει επίσης το ρόλο της διαιτησίας σε διαφορές 

που  προκύπτουν  από  την  αποκεντρωμένη  διαδικασία  της  αναγνώρισης  άδειας 

κυκλοφορίας των φαρμάκων. Στον Οργανισμό εντάσσονται και λειτουργούν οι εξής 

επιτροπές: α) επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, β) επιτροπή φαρμάκων για 

κτηνιατρική  χρήση,  γ)  επιτροπή  ορφανών  φαρμάκων,  δ)  επιτροπή 

βοτανοθεραπευτικών φαρμάκων.

Η  κριτική  που  έχει  ασκηθεί  στη  λειτουργία  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού 

Αξιολόγησης των Φαρμάκων επικεντρώνεται σε ζητήματα διαφάνειας, ανεξαρτησίας 

και  επιτέλεσης  του ρόλου του35.  Αξιοσημείωτη είναι  η κριτική  που έχει  ασκηθεί, 

ειδικότερα  κατά την περίοδο που ο  Οργανισμός υπαγόταν στη  Γενική  Διεύθυνση 

Επιχειρήσεων.  Εξάλλου,  μεγάλο  μέρος  της  χρηματοδότησης  του  Οργανισμού 

προέρχεται από τις εισφορές των φαρμακευτικών βιομηχανιών για την εξέταση των 

φακέλων των προς έγκριση φαρμάκων, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά 

με  το  ενδεχόμενο  οικονομικής  εξάρτησης  του  Οργανισμού  από  τις  βιομηχανίες. 

Τονίζεται ότι η φαρμακευτική πολιτική στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι 

πλέον  ευθύνη  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Επιχειρήσεων  και  Βιομηχανίας,  αλλά 

μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών και η ευθύνη για τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) θα περιλαμβάνεται  στο χαρτοφυλάκιο 

του νέου Επιτρόπου Υγείας ο οποίος θα αναλάβει και τον έλεγχο της βιοτεχνολογίας 

που επίσης μετακινείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

3.1 Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων

34 Annual report  of  the European Medicines Agency (2005),  adopted by the Management 
Board on 9 March 2006, EMEA/MB/63019/2006, London, UK.
35 Garattini S. and Bertele V., (2001), Adjusting Europe’s drug regulation to public health 
needs, The Lancet, Vol. 358, Issue 9275, pp. 64-67, 7 July 2001.
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Το  νομικό  πλαίσιο  για  την  Κεντρική  Διαδικασία  προβλέπεται  στην  Οδηγία 

2001/83/EC1.  Με  αυτήν  την  Οδηγία  εναρμονίζεται  η  περίοδος  προστασίας 

δεδομένων ενώ εισάγεται η έννοια της παγκόσμιας Άδειας Κυκλοφορίας. Υπάρχουν 

επίσης  διατάξεις  για  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  που  αφορούν  σε  ενδείξεις  ή 

φαρμακοτεχνικές  μορφές,  τα  λεγόμενα  usage patents,  την  Ευρωπαϊκή  Δημόσια 

Έκθεση Αξιολόγησης (EPAR) καθώς και διατάξεις για τα Επιστημονικά στοιχεία που 

απαιτούνται  για  την κατάθεση Αίτησης Άδειας  Κυκλοφορίας.  Κατά την Κεντρική 

Διαδικασία,  η  Αίτηση  Άδειας  Κυκλοφορίας  κατατίθεται  απευθείας  στον  ΕΜΕΑ, 

διενεργείται  μία  μόνο  αξιολόγηση  από  την  Επιτροπή  Φαρμάκων  για  Ανθρώπινη 

Χρήση (Committee for Human Medicinal Products-CHMP) που διαρκεί 210 ημέρες 

κατά το μέγιστο και καταλήγει στη γνωμοδότηση (Opinion) επί της ποιότητας, της 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του προϊόντος. Η γνωμοδότηση της CHMP 

διαβιβάζεται  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (European Commission-EC)  η  οποία  την 

εγκρίνει  σε  67  ημέρες  οπότε  μετατρέπεται  σε  μια  ενιαία  Άδεια  Κυκλοφορίας  με 

δεσμευτική ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φάρμακο φέρει την 

ίδια  εμπορική  ονομασία,  πανομοιότυπη  περίληψη  των  χαρακτηριστικών  του 

προϊόντος  (SPC)  και  πανομοιότυπη  επισήμανση  (Labeling)  και  φύλλο  οδηγιών 

χρήσης (Package Leaflet) σε όλες τις χώρες μέλη (Κοτζαγιώργης Β., 2011).

Πριν από την κατάθεση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας στον ΕΜΕΑ απαιτείται 

η ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης πρόσβασης (Eligibility Request). Η  CHMP 

αποφαίνεται μέσα σε δύο μήνες αν το προϊόν εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας. 

Παράλληλα ή αργότερα από την αίτηση πρόσβασης, ο αιτών πρέπει να ενημερώσει 

την  CHMP για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης της αίτησης άδειας κυκλοφορίας με 

την  επιστολή  πρόθεσης  κατάθεσης  (Letter of Intent),  που  συνήθως  αναμένεται 

περίπου 7 μήνες πριν από την κατάθεση αίτησης άδειας κυκλοφορίας. Η CHMP στη 

συνέχεια διορίζει δύο από τα μέλη της ως εισηγητές για την αξιολόγηση του φακέλου 

του  προϊόντος.  Παράλληλα  ο  αιτών  υποβάλλει  αίτημα  στην  Ομάδα  Εξέτασης 

αναφορικά με την εμπορική ονομασία (Invented Name) που επιθυμεί  να φέρει  το 

προϊόν. Η κατάθεση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται πριν από την 

επιβεβαίωση  της  πρόσβασης  στην  κεντρική  διαδικασία,  πρέπει  δε  να  γίνει  στις 

προκαθορισμένες  ημερομηνίες  κατάθεσης  (προβλέπονται  11  ανά  έτος).  Τα 

απαιτούμενα για τον φάκελο του προϊόντος στοιχεία καθορίζονται από τη νομοθεσία 

και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Μετά την κατάθεση ακολουθεί ο έλεγχος 

εγκυρότητας που διενεργείται από τον ΕΜΕΑ μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την 
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κατάθεση.  Σ’  αυτό  το  στάδιο  δεν  γίνεται  καμία  επιστημονική  αξιολόγηση,  αλλά 

ελέγχεται  η  πληρότητα  του  φακέλου  και  η  συμμόρφωση  με  τις  νομικές  και 

κανονιστικές διατάξεις. Αφού η αίτηση άδειας κυκλοφορίας κριθεί έγκυρη, αρχίζει η 

αξιολόγηση  από  τους  δύο  εισηγητές  και  τις  ομάδες  ειδικών  τους.  Η  αξιολόγηση 

διαρκεί  80 ημέρες και κάθε Εισηγητής συντάσσει  ανεξάρτητα από τον άλλον την 

πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της CHMP και 

στον αιτούντα. Στις επόμενες 20 μέρες τα μέλη της επιτροπής παρέχουν σχόλια επί 

των δύο Εκθέσεων Αξιολόγησης και την ημέρα 120 από την έναρξη της αξιολόγησης 

υιοθετείται  από  την  CHMP η  γενική  επισκόπηση  του  φακέλου,  η  προσωρινή 

εισήγηση και ο ενιαίος κατάλογος ερωτημάτων Σ’ αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η 

πρώτη  φάση  αξιολόγησης  και  ο  αιτών  καλείται  να  υποβάλει  τις  απαντήσεις  στα 

ερωτήματα του καταλόγου μέσα σε έξι μήνες. Δίνεται η δυνατότητα συνάντησης του 

αιτούντα με τους Εισηγητές προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με 

τα  ερωτήματα  του  καταλόγου.  Σε  30  ημέρες  από  την  υποβολή  των  απαντήσεων 

συντάσσεται  η  Ενιαία  Έκθεση  Αξιολόγησης  (ημέρα  150),    η οποία 

γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της CHMP και στον αιτούντα. Στις επόμενες 20 μέρες 

τα μέλη της επιτροπής παρέχουν σχόλια επί της Ενιαίας Έκθεσης Αξιολόγησης και 

την ημέρα 180 υιοθετείται από την επιτροπή η γνωμοδότηση εφόσον δεν εκκρεμούν 

ζητήματα. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται ο αιτών να παρέχει τις απαιτούμενες 

απαντήσεις προκειμένου να προωθηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής και να εκδοθεί 

η άδεια κυκλοφορίας.

Η φάση μετά την έγκριση περιλαμβάνει όλες τις συνηθισμένες δραστηριότητες 

του  κύκλου  ζωής  ενός  φαρμακευτικού  προϊόντος,  όπως:  Φαρμακοεπαγρύπνηση 

(Pharmacovigilance), Τροποποιήσεις (Variations), Επεκτάσεις (Extensions-Annex II 

Reg (EC)  1084/2003  και  1085/2003),  Ανανεώσεις  (Renewals)  της  άδειας 

κυκλοφορίας. Όσον  αφορά  τη  διαδικασία  αμοιβαίας  αναγνώρισης  (MRP-Mutual 

Recognition Procedure),  η  αίτηση άδειας  κυκλοφορίας  κατατίθεται  σ’  ένα  κράτος 

μέλος αναφοράς, κατ’ επιλογή του αιτούντα, και η διαδικασία προχωρά με αμοιβαία 

αναγνώριση  των  εθνικών  αδειών  κυκλοφορίας.  Σε  περιπτώσεις  αντιρρήσεων  των 

κρατών  μελών,  όπου  δεν  καθίσταται  δυνατή  η  αμοιβαία  αναγνώριση,  το  θέμα 

παραπέμπεται στον ΕΜΕΑ για διαιτησία, το αποτέλεσμα της οποίας είναι δεσμευτικό 

για  τα  κράτη-μέλη.  Στην  κεντρική  διαδικασία  η  αίτηση  άδειας  κυκλοφορίας 

κατατίθεται  απευθείας  στον  ΕΜΕΑ  και  οδηγεί  στην  έκδοση  ευρωπαϊκής  άδειας 

κυκλοφορίας  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.  Η  κεντρική  διαδικασία  είναι 
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υποχρεωτική  για  συγκεκριμένα  φαρμακευτικά  προϊόντα,  όπως  για  παράδειγμα 

βιοτεχνολογικά. Στην αποκεντρωμένη διαδικασία έγκρισης η αίτηση κατατίθεται σε 

όλα τα κράτη-μέλη,  ένα  από τα οποία,  κατ’  επιλογή του αιτούντα,  λειτουργεί  ως 

κράτος-μέλος αναφοράς και συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης προς υιοθέτηση από 

τα  υπόλοιπα  κράτη-μέλη.  Σε  σχέση  με  τη  διαδικασία  αμοιβαίας  αναγνώρισης  τα 

ενδιαφερόμενα  κράτη-μέλη  εμπλέκονται  στην  αξιολόγηση  σε  πιο  πρώιμο  στάδιο, 

ελαχιστοποιώντας τις διαφωνίες και επιταχύνοντας την έγκριση σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Τέλος, άδειες κυκλοφορίας αμιγώς εθνικού χαρακτήρα 

είναι  δυνατές  για  φάρμακα  που  προορίζονται  για  την  αγορά ενός  μόνο  κράτους-

μέλους (Κοτζαγιώργης Β., 2011).

Η κεντρική διαδικασία αδειοδότησης μετά τις πρόσφατες αλλαγές στην κοινοτική 

νομοθεσία  έχει  πάψει  πλέον  να  είναι  πρόσφορη  μόνο  για  νέα  φάρμακα, 

προσφέροντας πρόσβαση και στα γενόσημα που αναλογούν σε ένα μεγάλο κομμάτι 

της αγοράς του φαρμάκου. Η δε αίτηση πρόσβασης είναι δωρεάν και μη δεσμευτική 

για  τον  αιτούντα.  Επιπρόσθετα  ο  Κανονισμός  726/2004/ΕΚ  δίνει  τη  δυνατότητα 

αυτόματης πρόσβασης στην κεντρική διαδικασία σε γενόσημα φάρμακα των οποίων 

το προϊόν αναφοράς είναι εγκεκριμένο με την ίδια διαδικασία. Επιτρέπει επίσης την 

πρόσβαση σε καινοτόμα γενόσημα φάρμακα των οποίων το προϊόν αναφοράς δεν 

είναι  εγκεκριμένο  με  την  κεντρική  διαδικασία.  Η  κεντρική  διαδικασία  δίνει  τη 

δυνατότητα  ενός  ευέλικτου  χρονοδιαγράμματος  αξιολόγησης  καθώς  επίσης  και 

μειωμένο  χρονοδιάγραμμα  για  επιθεωρήσεις  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η 

γνωμοδότηση σε 120 ημέρες. Όσον αφορά στην εμπορική ονομασία του προϊόντος, 

λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και τις διαφορετικές πρακτικές 

συνταγογράφησης  ανάμεσα  στις  χώρες  μέλη,  παρέχονται  δύο επιλογές  εμφάνισης 

ανάλογα με το καθεστώς κάθε χώρας δηλαδή: επινοηθείσα ονομασία, περιεκτικότητα, 

φαρμακοτεχνική μορφή και ακολούθως τα υπόλοιπα στοιχεία με εντονότερα τα τρία 

πρώτα στοιχεία, ή επινοηθείσα ονομασία, μαζί με το όνομα του κατόχου της άδειας 

κυκλοφορίας ή το σήμα της εταιρείας παραγωγής, περιεκτικότητα, φαρμακοτεχνική 

μορφή με εντονότερα τα δύο πρώτα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η ονομασία του 

προϊόντος  παραμένει  η ίδια ενώ διαφέρει  ο  τρόπος εμφάνισης  των στοιχείων στη 

συσκευασία. 

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο για τα γενόσημα φάρμακα που σχετίζεται με το 

SPC είναι η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στο προϊόν αναφοράς 

και  σχετίζονται  με  ενδείξεις  ή  φαρμακοτεχνικές  μορφές.  Το  SPC μπορεί  να 
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περιλαμβάνει  μόνο  εκείνες  τις  ενδείξεις/φαρμακοτεχνικές  μορφές  που  δεν 

καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε καμία χώρα μέλος. Ωστόσο παρέχεται η 

δυνατότητα  στον  αιτούντα  να  καταθέσει  πολλαπλές  άδειας  κυκλοφορίας 

πανομοιότυπες ως προς τα επιστημονικά στοιχεία και με διαφορές στο σύνολο των 

ενδείξεων/φαρμακοτεχνικών μορφών ανάλογα με τις χώρες όπου ισχύουν τα εν λόγω 

πατέντα.  Σ’  αυτήν  την  περίπτωση  εκδίδονται  αντίστοιχα  πολλαπλές  άδειες 

κυκλοφορίας  με  ισχύ  επίσης  στο  σύνολο  των  κρατών-μελών,  αλλά  εξαιτίας  των 

περιορισμών  που  επιβάλλονται  από  την  ύπαρξη  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας,  ο 

κάτοχος  της  άδειας  κυκλοφορίας  επιτρέπεται  να  κυκλοφορήσει  το  προϊόν  με  το 

ανάλογο SPC στις ανάλογες χώρες και όχι σε όλες, παρ’όλο που η άδεια κυκλοφορίας 

ισχύει  παντού.  Στην  περίπτωση  πολλαπλών  αδειών  κυκλοφορίας  απαιτείται 

διαφορετική ονομασία έστω και κατ’ ελάχιστο για καθεμία από αυτές. Εξαιρετικής 

σημασίας αποτελούν οι διατάξεις της Οδηγίας 2001/83/EC για τις επεκτάσεις αδειών 

για τις  τροποποιήσεις  συνθέσεων,  για  τα γενόσημα φάρμακα-άρθρο 10(1),  για  τις 

υβριδικές αιτήσεις-άρθρο 10(3), καθώς και για τη βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων, 

όπου  ορίζεται  ότι  η  διεξαγωγή  μελετών  και  δοκιμών  με  σκοπό  την  ανάπτυξη 

γενόσημων προϊόντων δύο χρόνια πριν από τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

δεν συνιστά προσβολή στα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύ των πατέντων ή 

συμπληρωματικών περιόδων προστασίας.

Ο Κανονισμός 726/2004/ΕΚ δίνει επίσης τη δυνατότητα κατάθεσης πολλαπλών 

αδειών κυκλοφορίας για ειδικούς λόγους από κοινού κυκλοφορίας ή όταν υφίστανται 

αντικειμενικοί  και  τεκμηριωμένοι  λόγοι  που συνδέονται  με  τη δημόσια υγεία  και 

αφορούν τη δυνατότητα διάθεσης ενός φαρμάκου στους επαγγελματίες του τομέα της 

υγείας και στους ασθενείς.

Ο Κανονισμός 726/2004/ΕΚ σε συνδυασμό με τον 2049/2005/ΕΚ περιλαμβάνουν 

ειδικές  διατάξεις  με  στόχο  την  προώθηση  της  έρευνας  και  ανάπτυξης  νέων 

φαρμακευτικών προϊόντων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (small and medium-sized 

enterprises). Σ’ αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε στον  EMEA το Γραφείο Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων  (SMS Office3),  με  αποκλειστικό  σκοπό  την  παροχή  βοήθειας  σε 

πολλαπλά  επίπεδα  σε  εταιρείες  που  εμπίπτουν  στον  ορισμό  των  Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων.  Η  διαδικασία  εγγραφής  στο  μητρώο  είναι  απλή  και  γρήγορη. 

Προσφέρονται,  μια  σειρά  κινήτρων  στις  εγγεγραμμένες  επιχειρήσεις  που 

περιλαμβάνουν:  διοικητική  και  διαδικαστική  υποστήριξη  από  το  Γραφείο 

Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  του  ΕΜΕΑ,  μειωμένα  παράβολα  για  την  υπηρεσία 
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επιστημονικής  συμβουλής  και  επιθεωρήσεις, συγκεκριμένες  διοικητικές  υπηρεσίες 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση (π.χ. μεταφράσεις), υπό όρους εξαίρεση από παράβολα 

όταν ακολουθείται  η  επιστημονική  συμβουλή αλλά η αίτηση άδειας  κυκλοφορίας 

καταλήγει  ανεπιτυχώς,  υποστήριξη  στη  μετάφραση  της  περίληψης  των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης σε όλες τις γλώσσες 

των κρατών-μελών. Ο ΕΜΕΑ παρέχει μία σημαντική υπηρεσία στις εταιρείες  που 

αναπτύσσουν  φαρμακευτικά  προϊόντα,  την  παροχή  Επιστημονικής  Συμβουλής.  Η 

διαδικασία διαρκεί 70 ημέρες, ενώ παρέχεται με μειωμένο κόστος κατά 50% όσον 

αφορά τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη ωστόσο προέρχεται από τον Κανονισμό 1901/2006/ΕΚ 

για τα παιδιατρικά φάρμακα,  ο οποίος περιλαμβάνει  μια σειρά διατάξεων για την 

προώθηση  της  μελέτης  και  ανάπτυξης  φαρμάκων  με  κατάλληλη  φαρμακοτεχνική 

μορφή για παιδιά. Η πιο ενδιαφέρουσα διάταξη για τη βιομηχανία γενόσημων είναι 

εκείνη που προβλέπει ένα νέο είδος άδειας κυκλοφορίας: την άδεια κυκλοφορίας για 

παιδιατρική χρήση, που αφορά παιδιατρικές ενδείξεις και φαρμακοτεχνικές μορφές 

προϊόντων των οποίων έχει λήξει η πατέντα. Μια σειρά ισχυρών κινήτρων παρέχεται 

στις εταιρείες που θα επιδιώξουν μια τέτοια άδεια κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν ένα λεπτομερές πρόγραμμα 

ανάπτυξης,  κλινικό  και  φαρμακευτικό,  προκειμένου  να  χορηγηθεί  παιδιατρική 

ένδειξη με κατάλληλη φαρμακοτεχνική μορφή για παιδιά. Το πρόγραμμα ανάπτυξης 

ονομάζεται ΡΙΡ (Pediatric Investigation Plan) και πρέπει να κατατεθεί και να εγκριθεί 

από μια ειδική επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί με αυτό τον σκοπό, την 

Παιδιατρική  Επιτροπή  (Pediatric Committee-PDCO).  Οι  εταιρείες  μπορούν  να 

ζητήσουν επιστημονική συμβουλή για να καταρτίσουν το ΡΙΡ από την αντίστοιχη 

υπηρεσία του ΕΜΕΑ, η οποία αποκλειστικά για το ΡΙΡ παρέχεται δωρεάν. Οι μελέτες 

που προβλέπονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 

7ο  πρόγραμμα  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ενώ  παρέχονται  10  χρόνια 

προστασίας  των δεδομένων  αυτών  των μελετών.  Ο ΕΜΕΑ έχει  καταρτίσει  λίστα 

προτεραιότητας για τα εκτός πατέντου παιδιατρικά προϊόντα για ανάπτυξη. Μια άδεια 

κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση μπορεί να ισχύει σε όλες ή ορισμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διατηρηθεί τυχόν υπάρχουσα εμπορική ονομασία 

σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη στην αγορά προϊόν με την ίδια δραστική ουσία 

για ενήλικες.
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3.2 Μηχανισμοί Ελέγχου Τιμών

Στην ανακοίνωση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1998 για την πολιτική  δημόσιας 

υγείας  στην  Ένωση36,  επισημαίνονται  οι  πιθανές  επιπτώσεις  της  διεύρυνσης  στο 

επίπεδο και  στα  συστήματα υγείας  των υφιστάμενων  κρατών  μελών.  Η ελεύθερη 

κυκλοφορία  των  φαρμάκων,  των  ιατρικών  συσκευών  και  των  προϊόντων  αίματος 

εγείρουν  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  τιμολόγηση,  την  ασφάλεια  και  την 

ποιότητα αυτών. Αργότερα, τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο 

εργασίας για την υγεία και τη διεύρυνση, με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων 

που  ενδέχεται  να  προκύψουν  από  αυτή  και  τη  διατύπωση  προτάσεων  για  την 

αντιμετώπισή τους37.  Η αγορά της φαρμακευτικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από 

ατέλειες,  τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της προσφοράς, οι 

οποίες καθιστούν αναγκαία την επιβολή κανονιστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων για 

την βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

Ο τομέας της υγείας και της αγοράς του φαρμάκου παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

τα οποία διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων τομέων της οικονομικής 

δραστηριότητας. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην αγορά του 

φαρμάκου συγκαταλέγονται: α) η εκτεταμένη κρατική παρέμβαση αναφορικά με το 

σύνολο  των  εισροών  του  συστήματος  (έλεγχοι  τιμών,  κανονισμοί  παροχής 

υπηρεσιών,  χορήγηση αδειών για  την  εφαρμογή νέων θεραπευτικών  μεθόδων  και 

κρατική  έγκριση  για  την  κυκλοφορία  νέων  φαρμάκων),  β)  η  αβεβαιότητα  που 

κυριαρχεί τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο στην πλευρά της προσφοράς καθιστούν 

την αγορά απρόβλεπτη δεδομένου ότι ο ιατρός συνταγογραφεί το θεραπευτικό σχήμα 

που περιλαμβάνει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα, 

χωρίς  απαραίτητα  να  συνυπολογίζει  την  τιμή  καθώς  δεν  επωμίζεται  τη  σχετική 

δαπάνη,  ο  ασθενής  δεν  διαθέτει  τις  γνώσεις  για  την  αποτελεσματικότητα  των 

διαφόρων θεραπειών και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος καταναλωτής 

χωρίς τις απαραίτητες ιατρικές συμβουλές, παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την 

αυθόρμητη  ανάδυση  ασφαλιστικών  αγορών,  φορέων  ιδιωτικής  ή  κοινωνικής 

ασφάλισης  οι  οποίοι  αποτελούν  τους  τελικούς  πληρωτές  για  την  κάλυψη  των 

διαφόρων ασφαλιστικών  κινδύνων38,  γ)  η  ασύμμετρη πληροφόρηση σε μια  αγορά 

όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν διαφορετικά κίνητρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

36 COM(98) 230 final.
37 Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  (1999),  “Έγγραφο  εργασίας  του  προσωπικού  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την υγεία και τη διεύρυνση”, Βρυξέλλες, SEC (1999/713).
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στον τομέα της υγείας δεδομένου ότι η απουσία επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με 

ιατρικά θέματα από την πλευρά του ασθενούς οδηγεί στην αδυναμία εκτίμησης της 

κατάστασης ως προς την επιλογή του επαγγελματία υγείας καθώς και ως προς το 

προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα και την προσδοκία της ωφέλειας από αυτό, γεγονός 

που ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει  δυσάρεστες συνέπειες ή ακόμα και 

βλάβη, δ) οι εξωτερικές επιδράσεις  παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα της υγείας 

δεδομένου ότι στις περιπτώσεις όπου η κατανάλωση αγαθών ή υπηρεσιών από μια 

ομάδα ατόμων επηρεάζει  την  παραγωγική  ή καταναλωτική  δραστηριότητα άλλων 

ομάδων ή λειτουργεί ευεργετικά για τρίτους, οι οποίοι ωστόσο δεν υφίστανται κάποια 

οικονομική επιβάρυνση για τα οφέλη τα οποία καρπούνται, τότε η δημόσια αρχή έχει 

υποχρέωση να οργανώσει τη συλλογική κατανάλωση κατά τρόπο διαφορετικό από 

αυτόν που θα υπαγόρευαν οι αρχές της ατομικής κατανάλωσης39.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα  αποτελούν  τα  εθνικά  προγράμματα  εμβολιασμών  υποχρεωτικού 

χαρακτήρα,  οι  οποίοι  δεν  επιφέρουν  ωφέλιμο  αποτέλεσμα  μόνο  σε  εκείνους  που 

εμβολιάζονται  αλλά  και  στον  υπόλοιπο  πληθυσμό  καθώς  μειώνουν  τον  κίνδυνο 

μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών40.

Το πλαίσιο  των ρυθμιστικών  παρεμβάσεων  δε  εστιάζεται  μόνο  στην επίτευξη 

μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά επιζητά την ικανοποίηση και άλλων 

προτεραιοτήτων, όπως η ασφάλεια του ασθενούς, η προαγωγή της δημόσιας υγείας, η 

παροχή  φροντίδας  υψηλής  ποιότητας,  η  ισότιμη  πρόσβαση  και  κατανομή  των 

ωφελειών  της  φαρμακευτικής  περίθαλψης  σε  όλους  τους  πολίτες,  ο  έλεγχος  του 

κόστους των υγειονομικών δαπανών, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και η 

αύξηση της  απασχόλησης μέσω της  φαρμακευτικής  βιομηχανίας.  Οι  στόχοι  αυτοί 

συχνά συγκρούονται μεταξύ τους και η ρυθμιστική παρέμβαση θα πρέπει να τους 

εξισορροπήσει μεταξύ τους κατά την άσκηση της φαρμακευτικής πολιτικής41.

Παρατηρείται  το  φαινόμενο  της  ασύμμετρης  πληροφόρησης,  στην πλευρά της 

ζήτησης,  που σημαίνει  ότι  οι  ασθενείς-καταναλωτές,  λόγω της  σύνθετης  τεχνικής 

φύσης των προϊόντων, δεν έχουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να αποκτήσουν και 

38 Arrow K. J.,  (1963), Uncertainty and the welfare economics of medical care, American 
Economic Review, 53(5): 941-973.
39 Σούλης Σ., Οικονομική της Υγείας, Β’ έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999.
40 Arrow K. J.,  (1963), Uncertainty and the welfare economics of medical care, American 
Economic Review, 53(5): 941-973.
41 European Commission, Directorate General Enterprise and Industry, Competitiveness of the  
EU Market and the Industry for Pharmaceuticals , final report, Rotterdam, December 2009.
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να  αξιολογήσουν  πλήρως  τις  πληροφορίες  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα, 

ασφάλεια και καταλληλότητα των φαρμακευτικών θεραπειών. Από την πλευρά των 

επαγγελματιών υγείας εμφανίζεται το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης, δεδομένης 

της ασφαλιστικής κάλυψης της δαπάνης. Στην πλευρά της προσφοράς, οι ανεπάρκειες 

εστιάζονται στους περιορισμούς που ισχύουν στον ανταγωνισμό λόγω των εμποδίων 

για  την  είσοδο  σε  αυτήν  π.χ.  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας.  Οι  περιορισμοί  στον 

ανταγωνισμό,  σε  συνδυασμό  με  τις  τάσεις  συγκέντρωσης  που  εμφανίζονται  στη 

φαρμακευτική  βιομηχανία,  ιδιαίτερα  σε  επιμέρους  θεραπευτικές  κατηγορίες, 

καθιστούν  αναγκαίες  ρυθμιστικές  παρεμβάσεις  για  την  αποφυγή  δημιουργίας 

μονοπωλιακών πρακτικών και για την προστασία της ασφάλειας του ασθενούς, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας των φαρμακευτικών προϊόντων για τη δημόσια υγεία.

Ως προς το σύστημα τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων, μπορεί κανείς 

να διακρίνει συστήματα υγείας στα οποία η τιμολόγηση καθορίζεται ελεύθερα από 

τους παραγωγούς με όρους αγοράς όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για 

τα πρωτότυπα φάρμακα και από τα μέσα του 2003 στη Γαλλία για τα πρωτότυπα 

φάρμακα που χαρακτηρίζονται  ως καινοτόμα.  Ελεύθερη τιμολόγηση ακολουθείται 

για όλα τα σκευάσματα στις ΗΠΑ.

Στα  περισσότερα  ευρωπαϊκά  συστήματα  υγείας  οι  τιμές  καθορίζονται  μέσω 

μηχανισμών άμεσου ελέγχου από τις αρχές υγείας. Οι μηχανισμοί αυτοί θέτουν ένα 

προκαθορισμένο  ανώτατο  όριο  στις  τιμές  των  φαρμακευτικών  σκευασμάτων.  Οι 

παράγοντες  που  καθορίζουν  τη  διατίμηση  διαφέρουν  μεταξύ  των  κρατών  και 

εξαρτώνται  από  τους  διαθέσιμους  προϋπολογισμούς  υγείας,  την  επικρατούσα 

συνταγογραφική  συμπεριφορά  και  το  πρότυπο  κατανάλωσης,  καθώς  και  από  τη 

σημασία  της  φαρμακευτικής  βιομηχανίας  στην  οικονομία  κάθε  χώρας.  Όλες  οι 

ευρωπαϊκές  χώρες,  με  την  εξαίρεση  των  περιπτώσεων  που  αναφέρθηκαν  στην 

προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζουν μηχανισμούς άμεσου ελέγχου των τιμών. Σε 

κάποιες οι τιμές ορίζονται μετά από διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 

(Αυστρία,  Γαλλία,  Ιταλία,  Πορτογαλία,  Ισπανία).  Άλλες  καθορίζουν  τιμές  σε 

σύγκριση με τις τιμές ταυτόσημων ή συγκρίσιμων σκευασμάτων σε άλλες χώρες ή με 

παρόμοια  σκευάσματα  στην  ίδια  χώρα.  Συνήθως  η  σύγκριση  αφορά  τις  τιμές  σε 

κάποιες χώρες της Ένωσης ή συχνά της μέσης τιμής του ίδιου προϊόντος σε όλες τις 

άλλες χώρες της Ένωσης. Σε κάποιες χώρες η σύγκριση των τιμών είναι ένας μόνο 

από τους  παράγοντες  που επηρεάζουν την τελική  απόφαση της  τιμής  (Φινλανδία, 

33



Βέλγιο,  Ολλανδία),  ενώ στην Ελλάδα  αποτελεί  το  μοναδικό  κριτήριο.  Σε  πολλές 

χώρες η τιμή που καθορίζεται αρχικά επαναξιολογείται μετά την πάροδο ορισμένου 

χρονικού διαστήματος. Στην Γαλλία, η μεταγενέστερη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη 

την  τυχόν  έγκριση  νέων  ενδείξεων,  τον  όγκο  της  κατανάλωσης  καθώς  και  τα 

ευρήματα  της  φαρμακοεπαγρύπνησης.  Στην Ελλάδα η  μεταγενέστερη  αξιολόγηση 

γίνεται με το ίδιο κριτήριο καθορισμού της αρχικής τιμής, δηλαδή τη σύγκριση με τη 

χαμηλότερη τιμή του ιδίου σκευάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περισσότερες 

χώρες το αποτέλεσμα των επαναληπτικών αξιολογήσεων είναι η μείωση τιμών και 

σπανίως αν όχι καθόλου η αύξησή τους (Πολύζος Ν., 2006).  Ο λόγος είναι ότι οι 

φαρμακευτικές δαπάνες εκφράζονται ως το γινόμενο της τιμής των προϊόντων που 

καταναλώνονται  επί  την  ποσότητα  (όγκος)  της  κατανάλωσης.  Στις  περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόσθηκαν σκληρά μέτρα ελέγχου των τιμών η συνολική 

φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε λόγω της αύξησης του όγκου της κατανάλωσης και 

της σύνθεσής της, δηλαδή της συχνότερης συνταγογράφησης νέων σκευασμάτων που 

είχαν υψηλότερες τιμές (ΙΟΒΕ, 2004).

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες συμπληρώνουν τους μηχανισμούς ελέγχου τιμών με 

αντίστοιχα μέτρα που περιλαμβάνουν συμφωνίες με το σύνολο της φαρμακευτικής 

βιομηχανίας  ή  με  συγκεκριμένες  εταιρείες  οι  οποίες  αφορούν  στον  έλεγχο  του 

επιτρεπόμενου ποσοστού κέρδους, την τήρηση συμπεφωνημένου ορίου αύξησης των 

φαρμακευτικών δαπανών ή την έγκριση τιμολόγησης και  κυκλοφορίας  φαρμάκων 

υψηλού  κόστους  μέσω  συμφωνιών  συμμετοχικής  διαχείρισης  του  οικονομικού 

κινδύνου που επιφέρει η κυκλοφορία του νέου φαρμάκου (Πολύζος Ν., 2006).

Ο ιδιαίτερα υψηλός ρυθμός εξέλιξης των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τις 

έντονες  κοινωνικές  πιέσεις  για  σύγχρονες  και  αποτελεσματικές  θεραπείες, 

δημιουργούν  τις  προϋποθέσεις  για  την  αύξηση  των  επενδύσεων  για  την  έρευνα 

καινοτόμων  σκευασμάτων  υψηλού  κόστους  και  οδηγούν  σε  συνεπακόλουθες 

αξιώσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας έναντι πολιτικών επιλογών, επιβαρύνοντας 

σημαντικά  την  επισφαλή  οικονομική  βιωσιμότητα  των  συστημάτων  κοινωνικής 

ασφάλισης.  Επιπλέον,  η  υπερσυνταγογράφηση  με  ή  χωρίς  κατανάλωση  των 

αντίστοιχων  ιδιοσκευασμάτων  διογκώνει  τις  δαπάνες  των  ασφαλιστικών  φορέων 

μέσω  του  ηθικού  κινδύνου  που  επιφέρει  η  έλλειψη  ευαισθητοποίησης  των 

ασφαλισμένων  ως  προς  το  κόστος  των  αγαθών  δεδομένης  της  ασφαλιστικής 

κάλυψης. Από την άλλη μεριά, το αποτέλεσμα των θεραπευτικών σχημάτων έχει ένα 
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βαθμό  αβεβαιότητας,  το  δε  αποτέλεσμα  εξαρτάται  πολλές  φορές  από  πολλούς 

παράγοντες,  βιολογικούς,  φαρμακογενετικής  ή  άλλους.  Ωστόσο  το  υψηλό  κόστος 

ανάπτυξης  νέων φαρμάκων οδηγεί  τη φαρμακευτική  βιομηχανία  στην προσπάθεια 

διεκδίκησης υψηλότερων τιμών. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαίο οι σχετικές 

διαπραγματεύσεις να γίνονται με γνώμονα αφενός μεν τη διασφάλιση της ποιότητας 

και  της  θεραπευτικής  αποτελεσματικότητας  των  φαρμακευτικών  σκευασμάτων, 

αφετέρου  την  εξασφάλιση  ικανοποιητικών  κερδών  έτσι  ώστε  να  υποστηρίζεται  η 

καινοτόμος  έρευνα.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  κρίνεται  απαραίτητο  η  αντίστοιχη 

δαπάνη να είναι αποδεκτή με βάση χρηματο-οικονομικούς όρους από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης.

Οι  θεσμοί  κοινωνικής  ασφάλειας  οριοθετούν  τη  σχέση  μεταξύ  οικονομικής 

ελευθερίας  και  κοινωνικής  προστασίας,  μεταξύ  επιχειρηματικού  κινδύνου  και 

κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ αγοραίων επιλογών και αναδιανεμητικών πολιτικών
42.

Σημειώνεται  ότι  σε  εθνικό  επίπεδο  οι  τιμές  των  φαρμάκων  δεν  είναι  πλέον 

αρμοδιότητα του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου, 

αλλά  έχει  ενταχθεί  στις  αρμοδιότητες  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Τμήμα Τιμών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων, 

προκειμένου μεταξύ άλλων να εκδίδονται τα δελτία τιμών με τα οποία καθορίζονται 

οι τιμές των φαρμάκων σε όλη την επικράτεια,  να εκδίδονται διοικητικές  πράξεις 

σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων, να υπάρχει μέριμνα σχετικά με την πιστή τήρηση 

των  κείμενων  διατάξεων  και  σχετικά  με  την  παρακολούθηση  των  θεμάτων  που 

αφορούν στην κοινοτική νομοθεσία43. Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση ΔΥΓ 

3δ/οικ.54582/16-5-2011  (ΦΕΚ  866/Β/16-5-2011)  αναφορικά  με  την  τιμολόγηση 

φαρμακευτικών προϊόντων, ως χονδρική τιμή αυτών ορίζεται η τιμή πώλησης προς τα 

φαρμακεία  και  περιλαμβάνει  το  κέρδος  του  φαρμακεμπόρου.  Καθαρή  τιμή 

παραγωγού ή εισαγωγέα είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, συσκευαστές, 

παρασκευαστές προς τους φαρμακεμπόρους. Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση τη 

χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 5,12% και β) 

για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 7,24%. Για τους φαρμακέμπορους το 

42 Κοντιάδης  Ξ.,  Συνταγματικές  εγγυήσεις  και  θεσμική  οργάνωση  του  συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004.
43 Μεταφορά  Τμήματος  Τιμών  Φαρμάκων  στο  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης βάσει του άρθρου 39 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011).
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ποσοστό  μικτού  κέρδους  καθορίζεται  σε  5,4%  επί  της  καθαρής  τιμής  για  τα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Οι  παρασκευαστές,  συσκευαστές  και  εισαγωγείς  μπορούν  να  παρέχουν  πρόσθετη 

έκπτωση μόνο επί  της νοσοκομειακής τιμής και  μόνο στο Δημόσιο,  στα Κρατικά 

Νοσοκομεία,  τις  Μονάδες  Κοινωνικής  Φροντίδας,  τα  Φαρμακεία  ΙΚΑ  και  τα 

Φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών. Σύμφωνα με το άρθρο 69 

του  Νόμου  3984/2011  (ΦΕΚ  150/Α/  27-6-2011),  οι  τιμές  των  πρωτοτύπων 

φαρμακευτικών  προϊόντων,  μετά  την  πιστοποίηση  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  της 

λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της 

δραστικής  ουσίας  των  αντίστοιχων  προϊόντων,  μειώνονται  κατ’  ελάχιστον  σε 

ποσοστό  30%.  Οι  τιμές  των  φαρμακευτικών  προϊόντων  όμοιας  δραστικής  ουσίας 

καθορίζονται  το  πολύ  σε  ποσοστό  90%  της  τιμής  πώλησης  του  αντίστοιχου 

πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος του οποίου έχει λήξει η ισχύς του πρώτου 

Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γενική διαπίστωση αποτελεί ότι οι δαπάνες θα πρέπει να συγκρατηθούν σφαιρικά 

ή να περιοριστούν κάτω από κάποιο ανώτατο όριο. Αν αφεθούν ανεξέλεγκτες,  θα 

αυξάνονται  απεριόριστα.  Μέχρι  στιγμής  δεν  έχει  εφευρεθεί  κάποιος  μηχανισμός 

αυτοσταθεροποίησης. Κατά συνέπεια, όλες σχεδόν οι βιομηχανικές χώρες που έχουν 

σύγχρονα συστήματα υγείας αναγκάζονται να εφαρμόσουν κάποια μορφή σφαιρικής 

συγκράτησης των δαπανών και όλες σχεδόν έχουν επιτύχει κάποιο βαθμό ελέγχου 

του κόστους44.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένας έμμεσος μηχανισμός ελέγχου των τιμών των 

φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι η εισαγωγή συστημάτων «τιμών αναφοράς»45. Τα 

συστήματα  αυτά  θέτουν  συνήθως  προκαθορισμένα  όρια  κάλυψης-αποζημίωσης 

προϊόντων  τα  οποία  μπορούν  να  ταξινομηθούν  στην  ίδια  κατηγορία,  συνήθως 

θεωρούμενα  ως  θεραπευτικά  ισοδύναμα.  Έχουν  δηλαδή  παρόμοιο  θεραπευτικό 

μηχανισμό  ή  κλινική  αποτελεσματικότητα.  Συνήθως  το  ποσό  της  αποζημίωσης 

ορίζεται στο ύψος του προϊόντος με την χαμηλότερη τιμή και ο ασθενής υποχρεούται 

44 Abel-Smith,  B.,  Calltorp J.,  Dixon M.,  Evans R.,  Holland W.,  Jarman B.,  Mossialos H., 
(1994),  Έκθεση  της  Ειδικής  Επιτροπής  Εμπειρογνωμόνων  για  τις  Ελληνικές  Υπηρεσίες 
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
45 Mrazek  M.,  Mossialos  E.,  Walley  T.,  (2004), Regulating  pharmaceuticals  in  Europe: 
striving for efficiency, equity and quality, Open University Press, European Observatory on 
Health System and Policies Series.
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να καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού αποζημίωσης και της υψηλότερης τιμής 

των άλλων προϊόντων. Τα κριτήρια ταξινόμησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Με 

εξαίρεση την Ολλανδία, αφορούν αποκλειστικά φάρμακα των οποίων έχει λήξει το 

διάστημα προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Όπως αναφέρουν οι Mrazek et 

al (2004), με πλήθος αναφορών σε εμπειρίες διαφόρων χωρών, το αποτέλεσμα δεν 

δικαίωσε  τις  προσδοκίες  καθώς  συνοδεύθηκε  από  αύξηση  της  μέσης  τιμής  των 

προϊόντων που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο σύστημα τιμών αναφοράς. Επίσης 

οι  τιμές  των  γενόσημων  φαρμάκων  τείνουν  να  σταθεροποιούνται  προς  τα  πάνω, 

κοντά στο όριο των τιμών αναφοράς, αντί να οδηγούν σε περαιτέρω μείωση τις τιμές 

των πρωτοτύπων φαρμάκων. Ελλείπουν μελέτες για την επίπτωση του συστήματος 

στην  αποτελεσματικότητα  της  παρεχόμενης  περίθαλψης,  στην  επίπτωση  στην 

ποιότητα  ζωής  των  ασθενών  καθώς  και  στο  σύνολο  των  δαπανών  υγείας46. 

Πρόσφατες  μελέτες  στις  ΗΠΑ  δείχνουν  ότι  η  αύξηση  της  υποκατάστασης 

πρωτοτύπων φαρμάκων με  γενόσημα σκευάσματα  οδήγησε σε  πολλές  κατηγορίες 

ασθενών σε αύξηση της χρήσης της νοσοκομειακής περίθαλψης, σε αυξημένη χρήση 

υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  και  είχε  εν  τέλει  ως  αποτέλεσμα  την 

αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας παρά την πρόσκαιρη μείωση του σκέλους 

των  φαρμακευτικών  δαπανών47.  Επιπρόσθετα,  τα  συστήματα  ελέγχου  των  τιμών 

εμφανίζονται  αναποτελεσματικά  με  δεδομένη  την  προτίμηση  των  ιατρών  στη 

συνταγογράφηση των νέων φαρμάκων (Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 2002), τα οποία 

είναι συνήθως υψηλότερου κόστους.

Στον τομέα της αποζημίωσης, δηλαδή της κάλυψης των δαπανών φαρμακευτικής 

περίθαλψης  των  ασφαλισμένων  από  τα  ασφαλιστικά  τους  ταμεία,  οι  κυριότεροι 

μηχανισμοί  που εφαρμόζονται  είναι  η  αύξηση της  συμμετοχής  του ασθενούς  στο 

κόστος  της  περίθαλψης,  η  εισαγωγή  καταλόγων  επιλογής  συνταγογραφουμένων 

φαρμάκων, θετικές και αρνητικές λίστες και η χρήση τεχνικών φαρμακο-οικονομικής 

αξιολόγησης. Κύρια αιτία για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα 

θεωρείται η υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων και η ανεπάρκεια ελέγχου αυτής λόγω 

της  έλλειψης  μηχανοργάνωσης  των  ασφαλιστικών  οργανισμών,  καθώς  και  η 

46 Mestre-Ferrandiz J., (2003), Reference prices and generic medicines, what can we expect?,  
Journal of Generic Medicines: The Business Journal for the Generic Medicines vol. 1 no 1: 
31-38.
47 Encinosa  W.,  Bernard  D.,  Dor  A.,  (2010),  Does  prescription  drug  adherence  reduce  
hospitalization  and  costs?  The  case  of  diabetes,  Pharmaceutical  Markets  and  Insurance 
Worldwide, Advances in Health Economics and Health Services Research, vol. 22, Emerald 
Group Publishing Limited, UK.
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υποκατάσταση φθηνών φαρμάκων από ακριβότερα εισαγόμενα φάρμακα. Ενδεικτικό 

είναι ότι 8.500 ιατροί του ΙΚΑ χορηγούν 25.000.000 συνταγές το χρόνο, ενώ από τα 

χρέη των 2,2 δισ. ευρώ των νοσοκομείων τα 900 εκατ. ευρώ αφορούν στα φάρμακα 

(Παπαργυρόπουλος, 2006).

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  Ν.  3457/2006  «Μεταρρύθμιση  του  Συστήματος 

Φαρμακευτικής  Περίθαλψης»,  προβλέπεται  ότι  από  το  σύνολο  των  πρωτοτύπων 

φαρμάκων  που  αποτελούν  την  κάθε  θεραπευτική  ομάδα  διαμορφώνεται  μία  Τιμή 

Αναφοράς,  η  οποία  καθορίζεται  βάσει  κριτηρίων  που  ορίζονται  με  απόφαση  της 

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για τη Διαφάνεια της Αποζημίωσης Φαρμάκων (Ε.Δ.Α.Φ.). 

Καθιερώνεται Τιμή Ανάκτησης, η οποία ορίζεται ως η θετική διαφορά που προκύπτει 

από την αφαίρεση της λιανικής τιμής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος από την 

προκύπτουσα βάσει της Τιμής Αναφοράς της θεραπευτικής του ομάδας στην οποία 

ανήκει, μετά από αναγωγή στην καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή 

καθορίζεται από την αγορανομική διάταξη 14/89 (ΦΕΚ 343 Β΄). Η Τιμή Ανάκτησης 

κάθε  προϊόντος  δημοσιεύεται  στο  εκάστοτε  δελτίο  τιμών  φαρμάκων,  όπως  αυτό 

ορίζεται  στην  αγορανομική  διάταξη  14/1989.  Βάσει  της  Τιμής  Ανάκτησης, 

επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

και  το  Δημόσιο  το  χρηματικό  ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  γινόμενο  της  Τιμής 

Ανάκτησης των φαρμάκων επί την ποσότητα των φαρμάκων, των οποίων η δαπάνη 

καλύφθηκε από το Δημόσιο και τους φορείς της. Οι ασφαλιστικοί φορείς βαρύνονται 

με  την  εκάστοτε  λιανική  τιμή  του  φαρμάκου  μειωμένη  κατά  το  προβλεπόμενο 

ποσοστό  συμμετοχής  του  ασφαλισμένου,  καθώς  και  κατά  το  αντίστοιχο  ποσό 

ανάκτησης,  όπου  εφαρμόζονται  Τιμές  Ανάκτησης.  Οι  δικαιούχοι  ασφαλιστικοί 

φορείς  και  το  Δημόσιο  βεβαιώνουν  και  εισπράττουν  το  ποσό  ανάκτησης  από τις 

υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες. Το ποσό ανάκτησης νοείται ως έκπτωση επί του 

κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προαναφερόμενο ποσό 

ανάκτησης μπορεί να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί μέσω ενός αξιόπιστου συστήματος 

μηχανογράφησης. Σημειώνεται ότι αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό από την ψήφιση 

του ανωτέρω νόμου μέχρι σήμερα.

Σε  όλα  τα  Ευρωπαϊκά  συστήματα  υγείας  αλλά  και  στις  ΗΠΑ  η  ανάπτυξη 

καταλόγων  συνταγογραφουμένων  φαρμάκων  είναι  κοινός  τόπος.  Οι  κατάλογοι 

ορίζουν  τα  φάρμακα  προς  αποζημίωση  ή  εμπεριέχουν  τα  σκευάσματα  που  δεν 

αποζημιώνονται.  Τα κριτήρια  που συνήθως  αξιολογούνται  για  την  εισαγωγή ενός 

φαρμάκου στη  θετική  ή αρνητική  λίστα  αφορούν  στην  έκταση του  θεραπευτικού 
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αποτελέσματος,  ποιοτική  αξιολόγηση  του  κλινικού  οφέλους  π.χ.  το  κατά  πόσον 

εισάγει καινοτομία στη θεραπευτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ένδειξης, το λόγο 

κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών/μέγεθος κλινικού οφέλους και φυσικά παράγοντες 

κόστους (σε ορισμένες χώρες με τη μορφή ανάλυσης κόστους/αποτελεσματικότητας).

Η  αρχή  που  διέπει  την  κατάρτιση  του  καταλόγου  είναι  συνήθως  ότι  μη 

αποτελεσματικά φάρμακα ή φάρμακα ακριβότερα από ισοδύναμα αποτελεσματικά θα 

πρέπει  να  αποκλείονται  από  την  διαδικασία  αποζημίωσης  του  κόστους  από  την 

ασφάλιση υγείας. Η εξειδίκευση των παραπάνω αρχών διαφέρει μεταξύ των χωρών, 

ενώ συνήθως ο κατάλογος συνοδεύεται από πλήθος εξαιρέσεων και περιορισμών που 

αφορούν στις αποζημιούμενες ενδείξεις, τις προϋποθέσεις αποζημίωσης ορισμένων 

φαρμάκων  σε  επιμέρους  ενδείξεις  ή  ομάδες  ασθενών,  τη  δυνατότητα 

συνταγογράφησης σκευασμάτων εκτός του καταλόγου με απόφαση των θεραπόντων 

ιατρών.  Το  βασικό  κριτήριο  χειραγώγησης  όμως  ενός  καταλόγου  είναι  η  ίδια  η 

ταξινόμηση  των  σκευασμάτων  σε  θεραπευτικά  ισοδύναμες  ομάδες,  που  τελικά 

επιλέγεται. Η εφαρμογή των καταλόγων θεωρητικά οδηγεί σε έλεγχο των δαπανών 

καθώς αποφεύγεται η συνταγογράφηση αναποτελεσματικών και ακριβών θεραπειών. 

Η έκταση των εξαιρέσεων, αλλά κυρίως η απουσία κουλτούρας λήψης αποφάσεων με 

βάση το κόστος από το ιατρικό σώμα, είναι μεταξύ άλλων αιτίες για την αδυναμία 

των μέτρων αυτών να ελέγξουν τη φαρμακευτική δαπάνη. Συχνά σκευάσματα που 

αποκλείονται  από  τη  θετική  λίστα  υποκαθίστανται  από  ακριβότερα  φάρμακα.  Τα 

κριτήρια κατάρτισης του καταλόγου συνήθως δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις 

των ασθενών, με συνέπεια να μη σχετίζονται οι προτεραιότητες του καταλόγου με 

εκείνες των χρηστών και των θεραπόντων ιατρών. Σαν συνέπεια, η εφαρμογή του 

καταλόγου έχει βραχυχρόνια μόνο αποτελέσματα, ενώ μακροπρόθεσμα δεν αποκλείει 

την αλλαγή του προτύπου και της σύνθεσης της φαρμακευτικής κατανάλωσης, ούτε 

φυσικά  την  αύξηση  της  φαρμακευτικής  δαπάνης,  όπως  τουλάχιστον  δείχνει  η 

εμπειρία στη χώρα μας (Πολύζος, 2006).

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Νόμου 2458/97 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Νόμου 2737/99, τα κριτήρια ένταξης 

στην κατάρτιση του πρώτου Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων ήταν:

• Η  αποδεδειγμένη  θεραπευτική  αποτελεσματικότητα,  η  ανεκτικότητα  και  η 

ασφάλεια

• Το Μέσο Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας
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• Η κάλυψη του φαρμάκου από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα ανωτέρω κριτήρια συγκεκριμενοποιούνται και εξειδικεύονται ως εξής:

Βασικό  κριτήριο  ένταξης  για  ένα  φαρμακευτικό  προϊόν  στον  κατάλογο  είναι  το 

παρεχόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο αξιολογείται βάσει πέντε κριτηρίων:

• Βαρύτητα της ασθένειας

• Σχέση αποτελεσματικότητας/ασφάλειας

• Δυνατότητα εφαρμογής άλλων θεραπειών με ή χωρίς φάρμακα

• Πληθυσμός-Στόχος

• Κόστος Θεραπείας

Επιπροσθέτως,  η  χρήση  της  οικονομικής  αξιολόγησης  στη  διαδικασία 

τιμολόγησης αλλά κυρίως αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων υιοθετείται 

συχνότερα από πολλά συστήματα υγείας. Η υποβολή φακέλων φαρμακο-οικονομικής 

τεκμηρίωσης των νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι πλέον υποχρεωτική στην 

Αυστραλία,  σε  πολλά  περιφερειακά  συστήματα  του  Καναδά,  σε  μεγάλους 

ασφαλιστικούς  οργανισμούς  στις  ΗΠΑ,  στη  Φινλανδία,  στην  Σουηδία,  στην 

Ολλανδία (από το 2005, μετά το τέλος διετούς πιλοτικής εφαρμογής), στο Βέλγιο, 

στην Πορτογαλία, στην Ελβετία και στην Ιταλία (για την δικαιολόγηση τιμολογιακής 

διαφοράς). Ενθαρρύνεται η χρήση τους στη Γαλλία, στη Νορβηγία, στη Δανία, ενώ 

έντονη συζήτηση αρχίζει να γίνεται για την εφαρμογή τους στην Ισπανία και στην 

Γερμανία (Πολύζος Ν., 2006).

Στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  το  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  έχει  ιδρύσει  το  Εθνικό 

Ινστιτούτο  Κλινικής  Αριστείας  (National Institute for Clinical Excellence,  NICE). 

Σκοπός του NICE είναι η χρήση των δεδομένων της οικονομικής αξιολόγησης κατά 

τη διαδικασία αποτίμησης των νέων τεχνολογιών υγείας (NICE, 2001; NICE, online). 

Το  NICE εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την καταλληλότητα ή μη της χρήσης 

νέων  ή  ήδη  εφαρμοζομένων  τεχνολογιών  υγείας,  μεταξύ  των  οποίων 

περιλαμβάνονται  τα  φαρμακευτικά  προϊόντα  από  τις  υπηρεσίες  του  Βρετανικού 

Συστήματος  Υγείας.  Το  NICE μπορεί  επίσης  να  εκδίδει  κλινικές  κατευθυντήριες 

οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενειών ή ομάδων ασθενών. Το  NICE εξετάζει τα 

δεδομένα  κλινικής  αποτελεσματικότητας  και  οικονομικής  αποδοτικότητας  των 

αξιολογούμενων τεχνολογιών, αποσκοπώντας στην υιοθέτηση των τεχνολογιών που 

παρέχουν  κλινικό  αποτέλεσμα,  ενώ  το  κόστος  τους  δικαιολογεί  το  παραγόμενο 
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όφελος  στην υγεία του πληθυσμού (Department of Health,  1999).  Οι  οδηγίες  του 

NICE είναι υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους από το Βρετανικό Σύστημα 

Υγείας (Department of Health, 2001).

Στην Ελλάδα, η μέτρηση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι εναρμονισμένη με τα 

διεθνή  πρότυπα  καταγραφής  Εθνικών  Λογαριασμών  του  ΟΟΣΑ,  σύμφωνα  με  τα 

οποία ως φαρμακευτική δαπάνη ορίζεται η δαπάνη για φάρμακα που χορηγούνται σε 

ασθενείς εκτός νοσοκομείων, δηλαδή μόνο μέσω φαρμακείων, ενώ τα φάρμακα που 

καταναλώνονται  από  νοσοκομειακούς  ασθενείς  καταγράφονται  στη  νοσοκομειακή 

δαπάνη  (Κουσουλάκου  και  Φραγκουλάκης,  2006).  Η  φαρμακευτική  δαπάνη  στην 

ευρωζώνη βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 16,8% της συνολικής δαπάνης υγείας. Το 

αντίστοιχο ποσοστό της Ελλάδας υπολείπεται του μέσου όρου και την κατατάσσει 

στην  6η θέση,  μεταξύ  των  δέκα  χωρών  με  διαθέσιμα  συγκριτικά  στοιχεία 

(Κουσουλάκου και Φραγκουλάκης, 2006).

Σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις 

Ευρωπαϊκές  χώρες,  διαπιστώνεται  μια  τάση  μείωσης  του  μεριδίου  των  μη 

συνταγογραφούμενων  φαρμάκων  στη  συνολική  φαρμακευτική  αγορά  την  περίοδο 

1998-2002. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης παρουσιάζει η Ολλανδία, 

με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής -11%, ακολουθεί η Φινλανδία με ΜΕΡΜ -8%, η 

Γερμανία  και  η  Ισπανία  με  ΜΕΡΜ  -7%.  Στην  Ελλάδα  οι  πωλήσεις  μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 2003 αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το 2002 

(Κουσουλάκου  και  Φραγκουλάκης,  2005).  Επισημαίνεται  αύξηση  της  αγοράς  σε 

όρους  αξίας  λόγω  εισαγωγής  προϊόντων  με  επιδοτούμενη  τιμή,  ιδιαίτερα  στην 

κατηγορία των φαρμάκων για το βήχα, το κρύωμα και τις αλλεργίες. Οι βιταμίνες και 

τα  συμπληρώματα  διατροφής  αποτέλεσαν  το  2003,  το  26%  του  συνόλου  των 

πωλήσεων σε αξία.  Τα φαρμακεία εξακολουθούν να αποτελούν τα κύρια κανάλια 

διανομής  των  Μη  Συνταγογραφούμενων  Φαρμάκων  (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)  στην  Ελλάδα 

(Κουσουλάκου και Φραγκουλάκης, 2005), ωστόσο οι βιταμίνες, τα συμπληρώματα 

διατροφής και διάφορες φυτοθεραπείες διακινούνται και από άλλα σημεία πώλησης, 

κατά παράβαση πρόσφατης σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας48.

Πάντως σύμφωνα με την Έκθεση της  Επιτροπής Σοφών για την Υγεία49 στην 

Ελλάδα,  ο  στόχος  για  το  2011  είναι  η  εξοικονόμηση  συνολικά  2  δις  μέσω  της 

48 Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 931/2010.
49 Καρακώστα  Ν.,  (2011),  Σε  αναζήτηση «σοφών»  λύσεων  για  την  Υγεία,  Pharmanews, 
Τεύχος 204, Μάιος 2011, σελ. 24-28.
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μείωσης των τιμών των φαρμάκων κατά 16% και της μείωσης περίπου 5% στον όγκο 

κατανάλωσης. Η εξοικονόμηση αυτή θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού πολιτικών 

όπως τη μείωση του ΦΠΑ των φαρμάκων από 11% σε 6,5%, την εφαρμογή της 

αρνητικής  λίστας  των  φαρμάκων,  δηλαδή  την  κατάρτιση  καταλόγων 

ιδιοσκευασμάτων  που  χορηγούνται  με  ή  χωρίς  ιατρική  συνταγή  και  δεν 

αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, τη μείωση του ποσοστού κέρδους των 

φαρμακοποιών  (μέση  σταθμική  μείωση  κατά  4,5%),  τη  μείωση  του  ποσοστού 

κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης από 7,8% σε 

5,4%,  το  rebate των  φαρμακευτικών  εταιρειών  (4%  των  πωλήσεων  με  βάση  τη 

χονδρική τιμή), τη μείωση της νοσοκομειακής τιμής κατά 2,4%, την επέκταση και 

την  ουσιαστική  λειτουργία  της  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  σε  όλους  τους 

ασφαλιστικούς φορείς και την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Η  δραστηριότητα  της  φαρμακοβιομηχανίας  διεθνώς  κατευθύνεται  προς  την 

ανακάλυψη  νέων  δραστικών  ουσιών,  την  επεξεργασία  αυτών  και  την  παραγωγή 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΚΕΠΕ, 1984).

  μ       μ    Ο αριθ ός των νέων φαρ άκων που εισάγεται 

        , στηναγοράπαρουσιάζειαυξητικήτάση όπως 

        :φαίνεταικαιστοακόλουθοπίνακα

Πίνακας 1

Αριθμός νέων φαρμάκων που εισήχθησαν στην αγορά για τα έτη 1999-2000

Έτος Αριθμός νέων φαρμάκων
1999 577
2000 235
2001 436
2002 255
2003 445

     (Πηγή: Καραμπλή et al. 2006)

Οι εταιρείες παραγωγής επενδύουν σημαντικά ποσά στην έρευνα καθώς σύμφωνα 

με μελέτες, το κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου το έτος 1999 ανήλθε στα 560 

εκατ.  δολάρια, ενώ το έτος 2006 υπολογίζεται στο ένα δισ. δολάρια (Μανιαδάκης 

2006, Βοζίκης 2006).

Όπως  γίνεται  κατανοητό,  οι  τιμές  των φαρμάκων πρέπει  να διακρίνονται  από 

αντικειμενικότητα, σαφήνεια και διαφάνεια, να επιτρέπουν τον υγιή ανταγωνισμό, να 

εναρμονίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρουν κίνητρα 

για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας (Λιαρόπουλος, 1999).

42



Η  οικονομική  αξιολόγηση  και  η  αποδοτικότητα  του  συστήματος  υγείας 

αποτελούν  σήμερα  την  ουσιαστική  θεωρητική  προσέγγιση  των  οικονομικών  της 

υγείας,  ενώ  η  αναγκαιότητα  μελέτης  της  κρίνεται  ως  ιδιαίτερης  σημασίας  στο 

σύγχρονο  οικονομικό  περιβάλλον.  Η  κοινωνικο-οικονομική  αξιολόγηση 

προγραμμάτων  και  πολιτικών  σε  όρους  οικονομικής  και  κοινωνικής  ευημερίας50 

αποτελεί μια τεχνική με την οποία γίνεται η επιλογή μεταξύ διαφορετικών μορφών 

δράσης.  Στην  ουσία  κάθε  επιλογή  είναι  μια  ζυγαριά  όπου  υπολογίζονται  τα 

πλεονεκτήματα-οφέλη  σε  σχέση  με  τα  μειονεκτήματα-κόστη.  Η  οικονομική 

αξιολόγηση βοηθά στην καλύτερη επιλογή για το τι  πρέπει  να γίνει,  με  βάση τη 

σχέση  κόστους-οφέλους  όπου  σημαντικό  στοιχείο  αποτελεί  το  όφελος  του 

κοινωνικού συνόλου (Σούλης, 1999).

Στην  Ελλάδα  η  διαπιστωμένη  αδυναμία  συγκριτικής  αξιολόγησης  υπηρεσιών 

υγείας  σε  εθνικό  επίπεδο  οδήγησε  στο  σχεδιασμό  του  Υγειονομικού  Χάρτη  της 

χώρας.  Σύμφωνα  με  τις  ανακοινώσεις  του αρμόδιου Υπουργείου,  ο  Υγειονομικός 

Χάρτης  αποτελεί  μια  διαδραστική  βάση  δεδομένων  η  οποία  με  τη  συνδρομή 

κατάλληλων αλγόριθμων παρέχει πληροφορίες με τη μορφή δεικτών, κατάλληλες για 

την  ταυτοποίηση  και  κατανόηση  των  φαινομένων  της  υγείας  και  της  ιατρικής 

περίθαλψης, χρήσιμες για τη χάραξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών 

υγείας. Ως στόχοι του Υγειονομικού Χάρτη ορίζονται μεταξύ άλλων α) η δημιουργία 

νέων  δυνατοτήτων  και  υπηρεσιών  για  ορθολογική  διαχείριση  και  κατανομή  ή 

ανακατανομή  των  πόρων  και  πληροφόρηση,  τόσο  στους  άμεσα  ή  έμμεσα 

εμπλεκόμενους  στο  σύστημα  Υγείας-Πρόνοιας  όσο  και  στους  χρήστες  των 

υπηρεσιών του, β) η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση ατόμων και φορέων τόσο 

στη συστηματική και ομοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση δεδομένων όσο και στη 

χρήση των δεδομένων για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών 

υγείας  και  για  την  ορθολογική  λήψη  αποφάσεων  γ)  η  αναζήτηση  μηχανισμών, 

αξιολόγησης,  βελτίωσης  και  συνεχούς  τροφοδότησης  της  μεθοδολογίας  συλλογής 

των δεδομένων δ) η ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών, η ορθολογική ανάπτυξη 

και στελέχωση των υπηρεσιών υγείας και η γενικότερη εκτίμηση της κατάστασης 

υγείας του πληθυσμού της χώρας51.

50 Μέργος  Γ.,  Κοινωνικο-οικονομική  αξιολόγηση  επενδύσεων  και  πολιτικών,  εκδόσεις 
Μπένου, Αθήνα 2003.
51 Πηγή: Pharmanews Τεύχος 203, Απρίλιος 2011, σελ. 28-32.
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4. Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Για ένα μεγάλο διάστημα η Κοινότητα επιχειρούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω της οικοδόμησης της 

κοινής  αγοράς,  θεωρώντας  πως  μέσω  των  οικονομιών  κλίμακας  οι  ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις  θα  γίνουν  πιο  ανταγωνιστικές.  Από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  80 

συνειδητοποιήθηκε ότι η μέθοδος αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποκαταστήσει την 

ανταγωνιστικότητα  των  ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων.  Έτσι  τέθηκε  το  ζήτημα  κατά 

πόσο  η  Κοινότητα  έπρεπε  να  συμβάλει  με  δικούς  της  πόρους  στην  προσπάθεια 

ανάπτυξης  νέων  τεχνολογιών.  Στο  βαθμό  που  οι  εθνικοί  προϋπολογισμοί 

περιλάμβαναν  πολλαπλάσια  ποσά  για  την  έρευνα  και  τεχνολογική  ανάπτυξη,  η 

προστιθέμενη  αξία  της  κοινοτικής  δράσης  εντοπιζόταν  στη  διευκόλυνση  της 

συνεργασίας  των  ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων  και  τον  επιμερισμό  των  ερευνητικών 

δαπανών τους,  παράλληλα βέβαια  με  τη  συμμετοχή  της  ίδιας  της  Κοινότητας  σε 

αυτές τις δαπάνες (Στεφάνου, 1999).

Η  Κοινοτική  παρέμβαση  στους  τομείς  της  έρευνας  και  της  τεχνολογικής 

ανάπτυξης ήταν αρχικά αποκλειστικά συντονιστικού χαρακτήρα. Με την ίδρυση της 

Επιτροπής  COST το 1971 προωθούνταν σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

χωρίς όμως να διατίθενται κοινοτικοί πόροι για την υλοποίησή τους. Η εκταμίευση 

κοινοτικών πόρων για την έρευνα και τεχνολογία χρονολογείται από την ίδρυση του 

Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών στην Ιταλία. Η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της 

ΕΟΚ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80 με πρωτοβουλία του τότε επιτρόπου 

βιομηχανικών υποθέσεων Νταβινιόν.  Λόγω της απουσίας ρητών εξουσιοδοτήσεων 

στη  Συνθήκη,  τα  πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα  θεμελιώθηκαν  στην  επικουρική 

εξουσιοδότηση του άρθρου 235 ΣΕΟΚ. Στη συνέχεια η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

περιέλαβε τις  απαραίτητες  εξουσιοδοτήσεις  για  τη διαμόρφωση πολιτικής  έρευνας 

και  τεχνολογικής  ανάπτυξης,  εισάγοντας  μάλιστα  για  ορισμένες  αποφάσεις  τον 

κανόνα της  ειδικής  πλειοψηφίας52.  Εξάλλου,  επειδή  τα ερευνητικά  έργα απαιτούν 

πολυετή  χρονικό ορίζοντα εκταμίευσης  πόρων,  προβλέφθηκε  η έγκριση πολυετών 

προγραμμάτων (τα λεγόμενα «προγράμματα πλαίσια») που κάλυπταν όλους περίπου 

τους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας.

52 Στεφάνου, Κ. Α., 1999. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τόμος Γ’ Πολιτικές και Δυναμική της 
Ολοκλήρωσης σ. 145.
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5. Δίκαιο φαρμάκων

Λόγοι δημόσιας υγείας και προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας προβλήθηκαν 

κατ’  επανάληψη  αλλά  ανεπιτυχώς  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  για  την  παρεμπόδιση  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  φαρμάκων  και 

ειδικότερα  των παράλληλων εισαγωγών μετασυσκευασμένων  φαρμάκων.  Από την 

άλλη  πλευρά,  ουδέποτε  αμφισβητήθηκε  η  ανάγκη  αποτελεσματικού  μηχανισμού 

ελέγχου  των  φαρμάκων.  Οι  υποχρεώσεις  των  κατασκευαστών  φαρμάκων  και  οι 

εξουσίες των εγκριτικών αρχών έχουν οριστεί με τις οδηγίες για τα φαρμακευτικά 

ιδιοσκευάσματα που αφορούν στην παρασκευή, τον έλεγχο, την εισαγωγή και την 

εξαγωγή τους όπως ισχύουν με τις  οδηγίες  65/65 ΕΟΚ του Συμβουλίου ΕΕ αριθ. 

22/9-2-65,  75/319  ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  ΕΕ  αριθ.  147/9-6-75,  93/39  ΕΟΚ  του 

Συμβουλίου53 που ορίζουν προθεσμίες  για την έγκριση φαρμάκων,  την ανταλλαγή 

εκθέσεων  αξιολόγησης  και  την  ανταλλαγή  πληροφοριών  για  τις  παρατηρούμενες 

παρενέργειες  και  με  τις  σχετικές  τροποποιήσεις  όπως  αναφέρονται  στην 93/3954 . 

Επίσης  η  οδηγία  91/507 ΕΟΚ του Συμβουλίου55,  σχετικά  με  τις  κλινικές  δοκιμές 

φαρμάκων, η οδηγία 92/26 ΕΟΚ του Συμβουλίου56,  σχετικά με την κατάταξη των 

φαρμάκων (φάρμακα που χορηγούνται με ή χωρίς ιατρική συνταγή), η οδηγία 92/27 

ΕΟΚ του Συμβουλίου57, σχετικά με τη σήμανση φαρμάκων, η οδηγία 92/28 ΕΟΚ του 

Συμβουλίου58 σχετικά με τη διαφήμιση φαρμάκων. Στην οδηγία 93/39 καθιερώνεται 

μεταξύ άλλων η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων 

που χορηγείται από το πρώτο κράτος μέλος. Ωστόσο ορίζονται και οι περιπτώσεις 

αναγκαιότητας  έκδοσης κοινοτικής  άδειας  κυκλοφορίας.  Με βάση τον  Κανονισμό 

ΕΟΚ 2309/93 του Συμβουλίου59, ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης 

Φαρμάκων.  Προβλέπεται  επίσης  η  διαδικασία  της  διαιτησίας  επιστημονικής 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις αντιρρήσεων στην 

κυκλοφορία φαρμάκων από ένα κράτος μέλος.

Η πολυνομία  που  αφορά στο αντικείμενο  της  φαρμακευτικής  επιστήμης  είναι 

δικαιολογημένη δεδομένου ότι οι συνθήκες που το περιβάλλουν δεν είναι σταθερές 

53 ΕΕ L 214/22/24-8-1993.
54 ΕΕ L 214/22/24-8-1993.
55 ΕΕ L 270/32/26-9-1991.
56 ΕΕ L 113/5/30-4-1992.
57 ΕΕ L 113/8/30-4-1992.
58 ΕΕ L 113/13/30-4-1992.
59 ΕΕ L 214/1/24-8-1993.
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αλλά μεταβάλλονται διαρκώς, παρασύροντας και τις νομοθετικές διατάξεις οι οποίες 

το διέπουν. Η προσπάθεια είναι αφενός να ρυθμιστούν κατά τον πιο αρμονικό και πιο 

λεπτομερή τρόπο τα σχετικά με τη φαρμακευτική επιστήμη και αφετέρου να τεθεί ένα 

πλαίσιο  δεοντολογίας  ως  όριο  στη  συμπεριφορά  των  εμπλεκομένων  επιστημόνων 

υγείας  και  των σχετιζομένων με τη φαρμακευτική  βιομηχανία.  Στη φαρμακευτική 

νομοθεσία,  δεδομένης  της  εμπλοκής  της  Διοίκησης  για  λόγους  διασφάλισης  του 

δημοσίου  συμφέροντος,  κυριαρχεί  το  αυστηρό,  μονομερές  διοικητικό  δίκαιο,  το 

οποίο εφαρμόζεται  από τα αρμόδια όργανα έτσι  ώστε να αποτρέπεται  ο κίνδυνος 

βλάβης  στη  δημόσια  υγεία.  Επιπλέον,  με  τη  διαρκή  πορεία  προς  την  ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση,  το εθνικό δίκαιο εμπλουτίστηκε  και  προσαρμόστηκε σε ευρωπαϊκές 

οδηγίες για μια κοινή πολιτική συνεργασίας στον ευαίσθητο χώρο του φαρμάκου, 

ερχόμενο έτσι σε επαφή συνεργασίας και συνύπαρξης με το κοινοτικό δίκαιο όσο και 

με το διεθνές δίκαιο. Επίσης σε σημαντικές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας 

εφαρμογή έχει το εμπορικό, το αστικό και το ποινικό δίκαιο60.

Βάσει  του  άρθρου  1  παρ.  1  του  Ν.Δ.  96/1973,  ως  «φαρμακευτικό  προϊόν» 

ορίζεται το προϊόν εκείνο που παρασκευάζεται  μαζικά και τυποποιημένα με βάση 

τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους. Τα δε βασικά χαρακτηριστικά του φαρμακευτικού 

προϊόντος  είναι  να  κυκλοφορεί  με  σταθερή  και  την  αυτή  πάντοτε  σύνθεση,  να 

κυκλοφορεί με την ίδια φαρμακευτική μορφή και συσκευασία, να κατασκευάζεται 

από τον ίδιο παραγωγό ώστε να εξασφαλίζεται  η επί μέρους και στο σύνολό της 

ποιοτική  και  ποσοτική  του  σύνθεση,  όπως  επίσης  και  η  ειδική  του  δράση  που 

αποτελεί  τον  σκοπό  για  τον  οποίο  τέθηκε  σε  κυκλοφορία  (άρθρο  1  παρ.  2  Ν.Δ. 

96/1973). Με βάση την οδηγία 2004/24/ΕΚ (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) 

περί Κοινοτικού Κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, ως 

«φάρμακο»  ορίζεται  κάθε  ουσία  ή  συνδυασμός  ουσιών  με  θεραπευτικές  ή 

προληπτικές ιδιότητες, που μπορεί να χορηγηθεί με σκοπό να αποκατασταθούν, να 

διορθωθούν  ή  να  τροποποιηθούν  φυσιολογικές  λειτουργίες  με  την  άσκηση 

φαρμακολογικής,  ανοσολογικής  ή  μεταβολικής  δράσης,  είτε  να  γίνει  ιατρική 

διάγνωση.  «Ομοιοπαθητικό  φάρμακο»  είναι  κάθε  φάρμακο  που  λαμβάνεται  από 

προϊόντα,  ουσίες  ή  συνθέσεις  που  καλούνται  ομοιοπαθητικές  πηγές,  σύμφωνα  με 

μεθοδο  ομοιοπαθητικής  παρασκευής  περιλαμβανόμενα  στην  Ευρωπαϊκή 

Φαρμακοποιία  ή  στις  φαρμακοποιίες  που  χρησιμοποιούνται  επισήμως  στα  κράτη 

60 Προβατάς Σ.,  2006, Φαρμακευτικό Δίκαιο, Βασική Φαρμακευτική Νομοθεσία, εκδόσεις 
IuS, Θεσσαλονίκη.
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μέλη.  Τέλος,  «φαρμακευτικό  ιδιοσκεύασμα»  είναι  κάθε  φάρμακο  που 

παρασκευάζεται εκ των προτέρων και τίθεται σε κυκλοφορία με ειδική ονομασία και 

συσκευασία και μπορεί να προορίζεται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση.

Ο όρος  κυκλοφορία  περιλαμβάνει  κάθε  πράξη που γίνεται  από τον παραγωγό 

μέχρι τον καταναλωτή καθώς και κάθε άλλη επίσημη προϋπόθεση που έθεσε σε ισχύ 

ο κρατικός φορέας. Φαρμακευτικά προϊόντα ημεδαπής προέλευσης δικαιούνται  να 

κυκλοφορούν μετά τη λήξη σχετικής άδειας κυκλοφορίας φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που νόμιμα  λειτουργούν  στην ημεδαπή εργοστάσια  ή  εργαστήρια  φαρμακευτικών 

προϊόντων  τα  οποία  υποχρεωτικώς  λειτουργούν  με  βάση τις  ισχύουσες  διατάξεις. 

Άδεια  κυκλοφορίας  στην  ημεδαπή  οποιουδήποτε  προϊόντος  εισαγόμενου  από  το 

εξωτερικό χορηγείται στους νόμιμους αντιπροσώπους των ξένων οίκων. Τα προϊόντα 

που εισάγονται στην Ελλάδα πρέπει να είναι πανομοιότυπα ως προς τη μορφή και τη 

σύνθεση με αυτά που νόμιμα κυκλοφορούν στη χώρα παραγωγής τους. Υποχρέωση 

του δικαιούχου της άδειας κυκλοφορίας είναι να εφοδιάζει κανονικά την αγορά με τα 

προϊόντα που εισάγει ή παράγει. Σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε μεταβολή που 

μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία από άποψη επάρκειας ή τιμών έχει υποχρέωση 

να ειδοποιεί εγγράφως τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Προβατάς, 2006). Αν οι 

ανάγκες  της  δημόσιας  υγείας  το  επιβάλλουν,  ο  ΕΟΦ  δύναται  οποτεδήποτε  να 

προβαίνει στην εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς κανένα περιορισμό. Ο ΕΟΦ 

υποκαθιστά τον δικαιούχο της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

δεν  συμμορφώνεται  με  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  κείμενες 

διατάξεις. Επίσης ο ΕΟΦ δικαιούται να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή σε όποιο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποφασίσει. Μπορεί ακόμα σε περιπτώσεις μη κανονικής 

διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων από τους επίσημους φορείς να επιτρέψει με 

απόφασή  του  τον  εφοδιασμό  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων,  Κέντρων  Υγείας, 

Περιφερειακών Ιατρείων απ’ ευθείας από φαρμακευτικούς βιομηχάνους ή εμπορικές 

επιχειρήσεις  ή με ευθύνη της Κρατικής Φαρμακαποθήκης. Οι άδειες  κυκλοφορίας 

μπορούν  να  ανακληθούν  ή  να  ανασταλούν  όταν  νεώτερα  επιστημονικά  δεδομένα 

αποδεικνύουν ότι η χρήση των προϊόντων είναι  επιβλαβής ή δεν ωφελούν,  εάν οι 

θεραπευτικές ενδείξεις που καθορίστηκαν με την έγκριση δεν ανταποκρίνονται πλέον 

προς τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, εάν μετά από εξέταση αποδείχθηκε ότι η 

σύνθεση του προϊόντος που κυκλοφορεί δεν συμφωνεί με αυτή που εγκρίθηκε, ή όταν 

η παρασκευή τους κρίνεται πλημμελής, ή όταν ο δικαιούχος της άδειας ή νόμιμος 
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αντιπρόσωπος  ή  εισαγωγέας  παραβαίνει  καθ’  υποτροπή  τις  υποχρεώσεις  που 

απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (Προβατάς, 2006). 

Απαγορεύεται  στους  παραγωγούς,  αντιπροσώπους  και  εισαγωγείς  η  λιανική 

πώληση των  φαρμακευτικών  προϊόντων  που παράγουν  ή  εισάγουν.  Οι  παραπάνω 

μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε χονδρικές τιμές και μόνο στα φαρμακεία 

που  λειτουργούν  νόμιμα,  στις  φαρμακαποθήκες,  στο  Δημόσιο  και  σε  όλα  τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία λειτουργεί εντός του ιδρύματος νόμιμο φαρμακείο. 

Όλα τα  προαναφερθέντα  προϊόντα  που έχουν  τεθεί  σε κυκλοφορία  υπόκεινται  σε 

φαρμακολογικό,  υγειονομικό  και  αγορανομικό  έλεγχο.  Ως  προς  τη  διαφήμιση 

φαρμακευτικών  προϊόντων,  απαγορεύεται  η  άμεση  ή  έμμεση  προβολή  αυτών  με 

οποιοδήποτε  μέσο.  Επιτρέπεται  μόνο  στα  προϊόντα  που  μπορούν  να  χορηγηθούν 

χωρίς  ιατρική  συνταγή,  στα  καλλυντικά  και  στις  φαρμακευτικές  τροφές.  Η 

ενημέρωση για τις θεραπευτικές ιδιότητες του φαρμάκου επιτρέπεται μόνο μέσω των 

επιστημονικών ιατρικών εφημερίδων και περιοδικών όπως και μέσω φυλλαδίων και 

εντύπων  που  προορίζονται  αποκλειστικά  για  την  ενημέρωση  των  ιατρών  και 

φαρμακοποιών  καθώς  και  για  την  ενημέρωση  των ειδικώς  ασχολουμένων  με  την 

κυκλοφορία και το εμπόριο των φαρμάκων. Τα έντυπα αυτά πριν την κυκλοφορία 

τους κατατίθενται υπηρεσιακά στον ΕΟΦ. Η εν λόγω ενημέρωση δεν πρέπει να είναι 

παραπλανητική ως προς τις διαπιστωθείσες αρμοδίως φαρμακευτικές ιδιότητες και 

ιατρικές  εν  γένει  ενδείξεις  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  106-120  της  ΚΥΑ  ΔΥΓ3 

(Α)/83658/2006 (ΦΕΚ 59/Β/24-1-2006).

Τα  όργανα  διοίκησης  που  περιλαμβάνονται  στη  δομή  της  φαρμακευτικής 

νομοθεσίας και θεσμοθετούν, εφαρμόζουν και εποπτεύουν την τήρηση των κείμενων 

διατάξεων είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ο  Εθνικός  Οργανισμός  Φαρμάκων,  το  Ινστιτούτο  Φαρμακευτικής  Έρευνας  και 

Τεχνολογίας,  το  Κεντρικό  Συμβούλιο  Υγείας,  ο  Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός 

Σύλλογος και οι επιμέρους φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας, η Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοποιών,  ο  Πανελλήνιος  Σύλλογος  Φαρμακαποθηκαρίων,  ο  Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών  Επιχειρήσεων  Ελλάδος,  η  Ομοσπονδία  Συνεταιρισμών 

Φαρμακοποιών Ελλάδος και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Επιπλέον, 

από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών έχει εκφραστεί η άποψη 

για  την  αναγκαιότητα  δημιουργίας  ενός  κοινού  φορέα  έκφρασης  των  Ελλήνων 

φαρμακοποιών  και  των  συνδικαλιστικών  οργάνων  του  κλάδου,  με  τη  μορφή  του 
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Φαρμακευτικού  Επιμελητηρίου,  προκειμένου  να  αποκτηθεί  συνολική  συμπόρευση 

και ένα κοινό σημείο αναφοράς σε κάθε διεκδίκηση, είτε σε ένα θεσμικό είτε σε ένα 

εξωθεσμικό κέντρο αποφάσεων (Αυγερινός, 2003).

Ειδικότερα το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε με 

το Ν. 1965/91 με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους 

τομείς  του  φαρμάκου,  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των  κυκλοφορούντων  φαρμάκων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η θεραπευτική τους δράση αφενός και η ασφάλεια 

από  πλευράς  τοξικότητας  ή  ανεπιθύμητων  ενεργειών  αφετέρου,  την  ανάπτυξη 

μεθοδολογίας  για  δοκιμασίες  τοξικότητας,  βιοδιαθεσιμότητας,  ελέγχους 

φαρμακοκινητικής,  την  ανάπτυξη  και  εισαγωγή  τεχνολογίας,  τη  διοργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναριών και  την επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων,  την 

παραγωγή,  εισαγωγή,  εξαγωγή,  εμπορία  φαρμακευτικών  προϊόντων,  εφόσον  δεν 

υπάρχει  η  δυνατότητα  διαφορετικής  κάλυψης  της  αγοράς  ή  ανάθεση  παραγωγής 

φαρμάκων σε τρίτους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ιδρύθηκε με το Ν. 1316/1983 με σκοπό 

την προάσπιση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, καθώς και την εξασφάλιση 

του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στο χώρο του φαρμάκου και άλλων συναφών 

προϊόντων,  με  την  εξασφάλιση  επαρκούς  κυκλοφορίας  ελεγμένων  και  ποιοτικώς 

αρίστων προϊόντων, καθώς και με την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

της έρευνας στον ίδιο χώρο. Για την υλοποίση των σκοπών του ο ΕΟΦ αποφασίζει 

για την έγκριση, απόρριψη, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση των 

αδειών  κυκλοφορίας  φαρμάκων,  τη  διενέργεια  των  απαιτούμενων  κλινικών, 

εργαστηριακών  ή  άλλων  μελετών,  τη  λήψη  άμεσων διοικητικών  ή  συντηρητικών 

μέτρων  όταν  κινδυνεύει  η  Δημόσια  Υγεία,  τη  χορήγηση,  αναστολή  ή  ανάκληση 

άδειας παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, την πιστοποίηση συμμόρφωσης προς 

τις  αρχές  της  ορθής  εργαστηριακής  πρακτικής,  την  επιβολή  των  διοικητικών 

κυρώσεων,  εισηγείται  στις  αρμόδιες  κρατικές  αρχές  τα  αναγκαία  νομοθετικά, 

διοικητικά  και  άλλα  μέτρα  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την  προάσπιση  της 

δημόσιας  υγείας  και  του  δημοσίου  συμφέροντος  στον  τομέα  της  εισαγωγής, 

παραγωγής και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων, την έκδοση του εθνικού 

συνταγολογίου  και  την  έκδοση  με  δαπάνες  του  και  διάθεση  δωρεάν  στους 

παραγωγούς,  αντιπροσώπους  ή  εισαγωγείς  των  ταινιών  γνησιότητας  που 

υποχρεωτικώς επικολλούνται στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν 

στις Ελλάδα, οι οποίες επικολλούνται και στις συνταγές φαρμάκων που εκτελούνται 
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στα  ιδιωτικά  φαρμακεία  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  από  τον  αντίστοιχο 

ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης με το Ν. 1278/1982 προβλέφθηκε η σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας  που  έχει  την  ευθύνη  για  το  σχεδιασμό,  τον  προγραμματισμό,  τον 

προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της 

εθνικής στρατηγικής στον τομέα της υγείας και την υποβολή σχετικών προτάσεων 

στον  Υπουργό  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  γνωμοδοτεί  σε  κάθε  θέμα 

τρέχουσας πολιτικής όσον αφορά την υγεία και ελέγχει την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής των προγραμμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται 

διορθωτικά μέτρα.
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6. Νομολογία-Αποφάσεις ΔΕΚ

Ο κύριος  σκοπός  των  κανόνων  που  διέπουν  τα  φαρμακευτικά  προϊόντα  είναι  να 

προστατεύουν  τη  δημόσια υγεία.  Οι  ρυθμιστικοί  περιορισμοί  όμως  δεν  πρέπει  να 

εμποδίζουν  την  ανάπτυξη  της  φαρμακευτικής  βιομηχανίας  ή  του  εμπορίου 

φαρμακευτικών προϊόντων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

διάφορες κρατικές περεμβάσεις υπό την έννοια του ελέγχου των δημοσίων δαπανών 

θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 89/105/ΕΟΚ61), 

σκοπός της οποίας είναι τα εποπτεύσει την ελευθερία του καθορισμού των τιμών από 

τα κράτη μέλη, ώστε να μην περιορίζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο των φαρμάκων 

και γενικά να μην καθιστούν δυσλειτουργική την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά62.

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η αγορά της Ελλάδας, στην οποία παρατηρείται 

από τη μια μεριά το χαμηλότερο επίπεδο τιμών σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

της  Ένωσης  και  από  την  άλλη  μεριά  μεγάλη  κατανάλωση  φαρμάκων  σε  όγκο 

αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας, οδήγησε πολλούς Έλληνες φαρμακεμπόρους 

να  αναπτύξουν  τις  παράλληλες  εξαγωγές  φαρμάκων  με  αποτέλεσμα  να 

δημιουργούνται ελλείψεις στην εγχώρια αγορά, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο 

δικαστικής  διαμάχης  παραγωγών  εταιρειών  και  χονδρεμπορικών  επιχειρήσεων 

κυρίως  συνεταιριστικών  φαρμακαποθηκών  ενώπιον  του  Πρωτοδικείου  των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στην  ελληνική  αγορά  του  φαρμάκου,  όπως  και  στις  αντίστοιχες  αγορές  της 

Ισπανίας  και  της  Γαλλίας,  παρατηρείται  μια  πολύχρονη  μάχη  μεταξύ  των 

χονδρεμπόρων  και  των  παραγωγών  φαρμάκων.  Από  το  1970  οι  εταιρείες 

αντιμάχονται τις φαρμακαποθήκες που πραγματοποιούν παράλληλο εμπόριο, αφού με 

την  αγορά  παρτίδων  φαρμάκων  σε  μειωμένες  τιμές  από  τις  χώρες  του  Νότου 

κερδοσκοπούν με την πώλησή τους στη συνέχεια στις χώρες του Βορρά σε αυξημένες 

τιμές.  Από έρευνα του  London School of Economics που έγινε σε έξι ευρωπαϊκά 

κράτη  διαπιστώθηκε  ότι  η  Ελλάδα  εξήγαγε  το  2002  το  22%  των  προμηθειών 

φαρμάκων της, το δε Ηνωμένο Βασίλειο επανεισήγαγε το 20% των φαρμάκων της63.

Πάντως,  κατά  την  κοινοτική  νομολογία,  δεν  υφίσταται  εκ  πρώτης  όψεως 

υποχρέωση  εφοδιασμού  κατά  το  άρθρο  82  της  Συνθήκης,  πλην  όμως  η  άρνηση 

61 ΕΕ L 040/11-2-1989.
62 Καπώνης Π., (2010), Φαρμακευτικό Δίκαιο, Τόμος Β΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 31.
63 Καπώνης Π., (2010), Φαρμακευτικό Δίκαιο, Τόμος Β΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 97.
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εφοδασμού  εν  μέρει  δικαιολογημένα  εκ  μέρους  επιχειρήσεων  που  κατέχουν 

δεσπόζουσα  θέση  συνιστά  καταχρηστική  εκμετάλλευση  διότι  υπάρχει  ο  κίνδυνος 

εξάλειψης του ανταγωνισμού από την αγορά. Η ερμηνευτική όμως προσέγγιση του 

θέματος  εκ  μέρους  του ΔΕΚ έγινε  με τη σχετική  του απόφαση στην υπόθεση  C-

53/0364.  Τα κράτη μέλη πρέπει  να μπορούν να επιβάλλουν τις  υποχρεώσεις  αυτές 

στους  παραγωγούς  και  χονδρεμπόρους,  αλλά  και  σε  εκείνους  των  άλλων  χωρών 

μελών,  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  θα  επιβάλλουν  καμία  υποχρέωση  αυστηρότερη  από 

εκείνες  που  ισχύουν  στις  χώρες  τους  και  εφόσον  οι  υποχρεώσεις  θεωρηθούν 

αιτιολογημένες για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το ΔΕΚ δέχτηκε ότι, 

σύμφωνα με πάγια νομολογία, για να είναι αποδεκτά τα εμπόδια στο ενδοκοινοτικό 

εμπόριο που οφείλονται σε διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων, θα πρέπει οι 

διατάξεις αυτές να δικαιολογούνται ως αναγκαίες από τους λόγους που μνημονεύνται 

στο άρθρο 30ΕΚ ή από επιτακτικές ανάγκες, να είναι ανάλογες του επιδιωκομένου 

σκοπού και ο σκοπός αυτός να μην μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που θα περιορίζουν 

σε μικρότερο βαθμό τις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές65.  Δηλαδή δεν είναι 

απαραίτητο  να  αναιρείται  ο  νομικός  κανόνας  της  ελευθερίας  του  παράλληλου 

εμπορίου, στην περίπτωση που οι κανόνες Δημόσιας Τάξεως του κοινοτικού ή του 

εθνικού  δικαίου  επιβάλλουν  διάφορες  νομικές  υποχρεώσεις  που  αφορούν  στο 

δημόσιο  συμφέρον,  αντίθετα  ενισχύουν  τους  κοινοτικούς  κανόνες  ανταγωνισμού, 

όπως στην περίπτωση επιβολής του κανόνα ότι οι παραγωγοί και οι χονδρέμποροι 

φαρμάκων φέρουν  χαρακτήρα  δημόσιας  υπηρεσίας  και  υποχρεούνται  στον  πλήρη 

εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακα. Αυτό συνάδει και με τη σκέψη 30, υπόθεση C-

106/01,  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd66,  όπως  αναφέρεται  στην  πρώτη 

αιτιολογική σκέψη της τροποποιηθείσας οδηγίας 65/65, κάθε ρύθμιση στον τομέα της 

64 Υπόθεση C-53/03 με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του 
άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ελλάδα) με απόφαση της 22ας 
Ιανουαρίου 2003, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 5 Φεβρουαρίου 2003, στο πλαίσιο 
της  δίκης  Συνεταιρισμός  Φαρμακοποιών  Αιτωλίας  &  Ακαρνανίας  (ΣΥΦΑΙΤ)  κ.λπ., 
Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, Interfarm – A. Aγγελάκου & Σία OE κ.λπ., K. 
Π.  Mαρινόπουλος  Ανώνυμος  Εταιρεία  εμπορίας  και  διανομής  φαρμακευτικών  προϊόντων 
κ.λπ. κατά GlaxoSmithKline plc, GlaxoSmithKline AEΒE, πρώην Glaxowellcome AEΒE.
65 Καπώνης Π., (2010), Φαρμακευτικό Δίκαιο, Τόμος Β΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 98.
66 Υπόθεση C-106/01, Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 29ης Απριλίου 2004. The 
Queen,  κατόπιν  αιτήσεως  της  Novartis  Pharmaceuticals  UK  Ltd  κατά  The  Licensing 
Authority established by the Medicines Act  1968 (représentée par The Medicines Control 
Agency). Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England and 
Wales)  (Civil  Division)  -  Ηνωμένο  Βασίλειο,Φάρμακα-Άδεια  κυκλοφορίας-Διαδικασία 
σχετική με ουσιαστικώς παρεμφερή προϊόντα.
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παραγωγής  και  της  διανομής  των  φαρμάκων πρέπει  να  έχει  ως  βασικό  στόχο τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας67.

Στην  υπόθεση  C-501/0668,  η  Γενική  Εισαγγελέας  πρότεινε  να  επικυρωθεί  η 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Πρωτοδικείου, καθόσον επιβάλλει στην Επιτροπή 

την υποχρέωση να εξετάσει εκ νέου κατά πόσον οι όροι πώλησης που περιορίζουν 

τον  ανταγωνισμό  πρέπει  να  τύχουν  απαλλαγής  ως  συμβάλλοντες  στην  τεχνική 

πρόοδο.  Το  Δικαστήριο  κλήθηκε  να  κρίνει  την  αίτηση  αναίρεσης  κατά  της 

αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο, με την οποία το κοινοτικό αυτό όργανο 

απαγόρευσε  τους  γενικούς  όρους  πωλήσεων  της  φαρμακευτικής  εταιρίας 

GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) λόγω παραβίασης της απαγόρευσης των 

συμπράξεων.  Σύμφωνα με τους γενικούς όρους πωλήσεων η GSK συμφωνούσε με 

μεσάζοντες  εμπόρους  εγκατεστημένους  στην  Ισπανία  διαφορετικές  τιμές  για 

ορισμένα φάρμακα, ανάλογα με το αν οι έμποροι αυτοί πωλούσαν τα φάρμακα στην 

Ισπανία  ή  σε  άλλα  κράτη  μέλη.  Η  GSK  επιδίωκε  έτσι  τον  περιορισμό  του 

παράλληλου  εμπορίου  των  φαρμάκων  της,  στο  οποίο  επιδίδονταν  οι  Ισπανοί 

μεσάζοντες  έμποροι  λόγω  των  διαφορών  στις  τιμές  μεταξύ  Ισπανίας  και  άλλων 

κρατών μελών. 

Η  Επιτροπή  απαγόρευσε τους  γενικούς  όρους  πωλήσεων  της  GSK,  με  το 

αιτιολογικό ότι αντέβαιναν στην απαγόρευση των συμφωνιών που περιορίζουν τον 

ανταγωνισμό.  Επιπλέον,  κατά  την  Επιτροπή,  η  GSK  δεν  είχε  αποδείξει  ότι 

συνέτρεχαν  οι  προϋποθέσεις  απαλλαγής  από την εφαρμογή της  απαγόρευσης των 

συμπράξεων.  Το  Πρωτοδικείο,  ενώπιον  του  οποίου  άσκησε  προσφυγή  η  GSK, 

επιβεβαίωσε μεν ότι, όπως είχε διαπιστώσει η Επιτροπή, συνέτρεχε παραβίαση της 

απαγόρευσης των συμπράξεων, αλλά ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής κατά το 

μέρος κατά το οποίο η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση της GSK για απαλλαγή της 

συμφωνίας  για τον λόγο ότι δεν είχε  αποδειχθεί  ότι  η συμφωνία συνέβαλλε στην 

τεχνική πρόοδο.

Η γενική εισαγγελέας εκτίμησε ότι η αναίρεση της  GSK έπρεπε να απορριφθεί, 

διότι  το  σχετικό  τμήμα της  προσβαλλόμενης  απόφασης  της  Επιτροπής έπρεπε  να 

επικυρωθεί με διαφορετική αιτιολογία από αυτή την οποία επέλεξε το Πρωτοδικείο. 

Το Πρωτοδικείο ερμήνευσε εσφαλμένα την έννοια της «επιδίωξης περιορισμού του 

67 Καπώνης Π., (2010), Φαρμακευτικό Δίκαιο, Τόμος Β΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 98.
68 Προτάσεις  της  Γενικής  Εισαγγελέως  στις  συνεκδικαζόμενες  υποθέσεις  C-501/06P κλπ. 
GlaxoSmithKline Services Unlimited κατά Επιτροπής.
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ανταγωνισμού». Η ύπαρξη επιδίωξης περιορισμού του ανταγωνισμού δεν εξαρτάται 

από την απόδειξη περιορισμού του ανταγωνισμού σε βάρος του τελικού καταναλωτή. 

Η διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι συμφωνίες που αποσκοπούν στον περιορισμό του 

παράλληλου εμπορίου επιδιώκουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού είναι ορθή. Η 

γενική  εισαγγελέας  πρότεινε  επιπλέον  στο  Δικαστήριο  να  επικυρώσει  την 

αναγνώριση  της  ακυρότητας  της  απόρριψης  της  αίτησης  απαλλαγής  των  γενικών 

όρων πωλήσεων από την εφαρμογή της απαγόρευσης των συμπράξεων. Η Επιτροπή 

διαπίστωσε  ότι  δεν  υφίσταται  κανένα  αισθητό  αντικειμενικό  πλεονέκτημα,  χωρίς 

όμως να αιτιολογήσει επαρκώς τη διαπίστωσή της αυτή. Η Επιτροπή δεν μπορεί να 

μη  λαμβάνει  υπόψη  της  τους  ισχυρισμούς  μιας  επιχείρησης  που  στηρίζονται  σε 

επιχειρήματα  αντλούμενα  από  τις  οικονομικές  επιστήμες  και  με  τους  οποίους 

παρέχονται  λυσιτελή  οικονομικά  και  στατιστικά  στοιχεία,  παρέχοντας  ως  μόνη 

αιτιολογία για την άρνησή της αυτή το ότι δεν έχει αποδειχθεί καμία άμεση σχέση 

μεταξύ  της  συμφωνίας  που  περιορίζει  τον  ανταγωνισμό  και  της  συμβολής  στην 

τεχνική πρόοδο. 

Δεν αμφισβητείται ότι η Επιτροπή μπορεί, όταν ανασκευάζει τους γενικής φύσης 

ισχυρισμούς μιας επιχείρησης, να απαντά γενικά στους ισχυρισμούς αυτούς. Αν όμως 

η επιχείρηση θεμελιώνει επαρκώς τους ισχυρισμούς της, τότε η Επιτροπή πρέπει να 

εξετάζει  λεπτομερώς  τους  ισχυρισμούς  αυτούς.  Δεν  αρκεί  να  επισημαίνεται  το 

γεγονός ότι οι επιπλέον πόροι μπορούν απλώς να αυξάνουν τα κέρδη της επιχείρησης, 

διότι οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να αποφασίζουν σε ποιό βαθμό θα επενδύουν 

στην έρευνα και ανάπτυξη. Μια τέτοια γενική επισήμανση δεν λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά επηρεάζεται σε σημαντικό 

βαθμό  από  τον  ανταγωνισμό  με  άλλες  επιχειρήσεις,  πράγμα  που  ενδέχεται  να 

περιορίζει  αυτή  την ελευθερία  των επιχειρήσεων.  Συναφώς  πρέπει  να λαμβάνεται 

υπόψη η σημασία που έχει ο ανταγωνισμός σε σχέση με τις καινοτομίες στον τομέα 

των φαρμάκων.

Η GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ είναι η ελληνική θυγατρική της GlaxoSmithKline plc, 

ερευνητικής φαρμακευτικής εταιρίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η GSK ΑΕΒΕ 

αναλαμβάνει  την  εισαγωγή,  την  αποθήκευση  και  τη  διανομή  στην  Ελλάδα  των 

φαρμακευτικών  προϊόντων  που  προμηθεύει  ο  όμιλος  GSK.  Είναι  επίσης  κάτοχος 

άδειας  κυκλοφορίας  στην  ελληνική  αγορά  ορισμένων  φαρμάκων,  τα  οποία 

χορηγούνται  μόνο  με  ιατρική  συνταγή.  Τον  Νοέμβριο  του  2000,  η  GSK  ΑΕΒΕ 

έπαυσε να εκτελεί τις παραγγελίες των Ελλήνων χονδρεμπόρων που αγοράζουν τα 

54



φάρμακα αυτά για να τα διαθέσουν στην εσωτερική αγορά και να τα εξαγάγουν προς 

άλλα κράτη μέλη. Η εταιρία επικαλέστηκε έλλειψη των εν λόγω φαρμάκων, για την 

οποία δήλωσε ότι δεν έφερε ευθύνη και μεταβάλλοντας το σύστημα διανομής της 

άρχισε να διανέμει η ίδια τα φάρμακα αυτά στα ελληνικά νοσοκομεία και φαρμακεία. 

Το Φεβρουάριο του 2001, εκτιμώντας ότι ο εφοδιασμός της εθνικής αγοράς είχε σε 

κάποιο βαθμό εξομαλυνθεί και ότι τα αποθέματα είχαν ανασυσταθεί, η GSK ΑΕΒΕ 

εφοδίασε και πάλι τους χονδρεμπόρους με περιορισμένες ποσότητες φαρμάκων. Στη 

συνέχεια,  οι  χονδρέμποροι  αυτοί,  καθώς  και  ορισμένες  ελληνικές  ενώσεις 

φαρμακοποιών  και  χονδρεμπόρων,  ζήτησαν  από  την  ελληνική  Επιτροπή 

Ανταγωνισμού να διαπιστώσει ότι η εφαρμοζόμενη από τις GSK ΑΕΒΕ και GSK plc 

πολιτική πωλήσεων φαρμάκων συνιστούσε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως που 

κατείχαν οι εταιρίες αυτές στις αγορές των εν λόγω φαρμάκων69. 

Το Δικαστήριο εξέτασε τις συνέπειες της κρατικής ρυθμίσεως στον εφοδιασμό 

φαρμάκων και,  ειδικότερα, το επιχείρημα της GSK ΑΕΒΕ ότι οι επιχειρήσεις  που 

πραγματοποιούν  παράλληλες  εξαγωγές  δεν  υπόκεινται  στις  ίδιες  υποχρεώσεις 

διανομής  και  αποθηκεύσεως  με  τις  φαρμακευτικές  εταιρίες,  με  αποτέλεσμα  να 

δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής του σχεδιασμού της παρασκευής και της διανομής 

των  φαρμάκων.  Το  Δικαστήριο  επισήμανε,  συναφώς,  ότι  σε  περίπτωση  που  το 

παράλληλο  εμπόριο  οδηγήσει  σε  έλλειψη  φαρμάκων  σε  μια  εθνική  αγορά, 

εναπόκειται όχι στις επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση, αλλά στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές  να ρυθμίσουν την κατάσταση αυτή,  εφαρμόζοντας  κατάλληλα και  ανάλογα 

προς τις περιστάσεις μέτρα. Παρά ταύτα, ένας παραγωγός πρέπει να είναι σε θέση να 

προασπίσει τα εμπορικά του συμφέροντα όταν αντιμετωπίζει παραγγελίες ασυνήθων 

ποσοτήτων.  Το  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  εναπόκειται  στο  εθνικό  δικαστήριο  να 

διαπιστώσει  τον  συνήθη  χαρακτήρα  των  παραγγελιών,  υπό  το  πρίσμα  των 

προηγούμενων εμπορικών σχέσεων που διατηρούσε η φαρμακευτική εταιρία με τους 

εν λόγω χονδρεμπόρους,  καθώς και  του όγκου των παραγγελιών σε σχέση με  τις 

ανάγκες της αγοράς του οικείου κράτους μέλους. Κατέληξε, δε, ότι επιχείρηση με 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά φαρμάκων,  η  οποία,  προκειμένου  να  εμποδίσει  τις 

69 Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-468/06 έως 478/06, Σωτ. Λέλος και Σία κ.λπ. 
κατά  GlaxoSmithKline  ΑΕΒΕ  Φαρμακευτικών  Προϊόντων,  μια  φαρμακευτική  εταιρεία 
εκμεταλλεύεται  κατά  τρόπο  καταχρηστικό  τη  δεσπόζουσα  θέση  της  όταν  αρνείται  να 
ικανοποιήσει  τις  συνήθεις  παραγγελίες  χονδρεμπόρων  προκειμένου  να  εμποδίσει  τις 
παράλληλες εξαγωγές.
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παράλληλες  εξαγωγές,  αρνείται  να  ικανοποιήσει  συνήθεις  παραγγελίες, 

εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της.

Στην ελληνική  αγορά φαρμάκου έχει  επισημανθεί  επίσης  η άνιση μεταχείριση 

από  πλευράς  φαρμακευτικών  εταιρειών  έναντι  των  φαρμακοποιών  ιδιωτικών 

φαρμακείων,  καθώς  ζητούν  από  τα  φαρμακεία  την  άμεση  επί  αντικαταβολή 

εξόφληση φαρμάκων υψηλού κόστους ή με επιταγή ενός μηνός70. Ο Φαρμακευτικός 

Σύλλογος  Αττικής  κατήγγειλε  επώνυμα  τις  εταιρείες  Roche και  Actelion για  την 

ανωτέρω τακτική, δεδομένου ότι αφορά συνήθως φάρμακα για σοβαρές και χρόνιες 

νόσους  ή  φάρμακα  που  εμπίπτουν  σε  ειδικό  καθεστώς  χορήγησης.  Με αυτό  τον 

τρόπο η βιομηχανία εισπράττει τις απαιτήσεις της για τα φάρμακα υψηλού κόστους 

χωρίς καθυστερήσεις, καθώς αντίστοιχες εισπράξεις από νοσοκομεία γίνονταν εντός 

τριετίας με ομόλογα και με έκπτωση.

Ένας ακόμα τομέας διακίνησης φαρμάκων, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, 

διέπεται από την Οδηγία 97/7/ΕΚ/20-5-1997 περί της προστασίας των καταναλωτών 

από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις καθώς και την Οδηγία 2000/31/ΕΚ/8-6-2000 για το 

ηλεκτρονικό  εμπόριο.  Στην  Ελλάδα  η  κανονιστική  ρύθμιση  που  απαγορεύει  το 

ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων είναι  σύμφωνη με  το κοινοτικό  δίκαιο.  Το ΔΕΚ, 

έπειτα  από  προδικαστικά  ερωτήματα  που  υπέβαλε  το  Πρωτοδικείο  της 

Φραγκφούρτης71, έκρινε σχετικά με το αν συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος 

προς ποσοτικό περιορισμό όποια εθνική ρύθμιση απαγορεύει την πώληση φαρμάκων 

μέσω διαδικτύου. Η απόφαση αφορά τρεις κατηγορίες φαρμάκων: α) φάρμακα που 

δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στο κράτος υποδοχής β) φάρμακα που χορηγούνται 

μόνον  με  ιατρική  συνταγή  στο  κράτος  εισαγωγής  γ)  μη  συνταγογραφούμενα 

φάρμακα. Το ΔΕΚ έκρινε ότι η πώληση των φαρμάκων που επιβάλλεται από εθνική 

ρύθμιση  αποκλειστικά  από  τα  φαρμακεία  δεν  αποτελεί  μέτρο  ισοδυνάμου 

αποτελέσματος με την έννοια του άρθρου 28 ΕΚ, δηλαδή η απαγόρευση πώλησης δια 

αλληλογραφίας  φαρμάκων,  όπως  η  προβλεπόμενη  από  το  άρθρο  43  παρ.  1  του 

Γερμανικού νόμου περί φαρμάκων αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος του 

άρθρου 28 ΕΚ72.  Ωστόσο η χορήγηση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται  ιατρική 

συνταγή, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 71 παρ. 1 του Κοινοτικού Κώδικα, 

70 Ενημέρωση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, εγκύκλιος μηνός Ιουλίου 2011.
71 Υπόθεση C-322/01: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το 
Landgericht  Frankfurt  am  Main  με  διάταξη  της  10ης Αυγούστου  2001  στην  υπόθεση 
Deutscher Apothekenverband e.V. κατά 0800 DocMorris N. V. και Jacques Waterval.
72 Καπώνης Π., (2010), Φαρμακευτικό Δίκαιο, Τόμος Β΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 108.
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σημαίνει ότι η ιατρική συνταγή αποτελεί conditio sine qua non για την ασφαλή χρήση 

του φαρμάκου από τον ασθενή αλλά και εν γένει για την αποτελεσματική προστασία 

της υγείας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τόσο από την εθνική νομοθεσία όσο 

και από την αντίστοιχη κοινοτική, συνεπώς σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής πώλησης 

φαρμάκων υπάρχει  το ενδεχόμενο να τεθεί  σε κίνδυνο η υγεία  του ασθενούς  και 

συνιστά  λόγο απαγόρευσης  της  μορφής  αυτής  εμπορίου  φαρμάκων,  ιδιαίτερα  για 

ανθρώπινη χρήση. Με βάση λοιπόν το ισχύον νομοθετικό  καθεστώς,  οι  συνθήκες 

ηλεκτρονικής  εμπορίας  φαρμάκων  τα  οποία  χορηγούνται  με  ιατρική  συνταγή 

υπερβαίνουν τα όρια του κοινοτικά αλλά και εθνικά αποδεκτού επιπέδου κινδύνου.
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7. Η Ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου στην Εσωτερική Έννομη Τάξη

Νομικές και Διοικητικές Διαστάσεις

Η κοινοτική έννομη τάξη στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές που ισχυροποιήθηκαν από 

τη  νομολογία  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων:  την  υπεροχή  του 

κοινοτικού  δικαίου  και  την  άμεση  ισχύ  του.  Η  υπεροχή  του  κοινοτικού  δικαίου 

εκδηλώνεται  με  τη  μη  εφαρμογή  αντίθετου  εθνικού  κανόνα  προγενέστερου  ή 

μεταγενέστερου  του  κοινοτικού.  Η  συνταγματική  δομή  κάθε  κράτους  μέλους  δεν 

μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλη την 

Κοινότητα73.

Η άμεση ισχύς του κοινοτικού δικαίου, ιδιότητα την οποία έχουν οι διατάξεις των 

Συνθηκών, εξ ορισμού οι κανονισμοί αλλά και ορισμένες οδηγίες μετά την εκπνοή 

της  προθεσμίας  που  ορίζεται  στο  κείμενό  τους  για  τη  λήψη  εθνικών  μέτρων, 

εκδηλώνεται  με  τη  δημιουργία  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  στην  εσωτερική 

έννομη τάξη, έναντι των φυσικών ή νομικών προσώπων, χωρίς να απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων εθνικών μέτρων παρά μόνο συμπληρωματικών. Τα κράτη μέλη οφείλουν 

να  συμμορφωθούν  προς  όλους  τους  κανόνες  δικαίου  είτε  απορρέουν  από  το 

πρωτογενές δίκαιο είτε από το παράγωγο, με την κατάργηση ή την τροποποίηση της 

αντίθετης εθνικής νομοθεσίας ή με τη θέσπιση νέων εθνικών κανόνων δικαίου74.

Ο Εθνικός  Οργανισμός  Φαρμάκων που αποτελεί  τη  μετεξέλιξη  του  Κρατικού 

Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων75, στον οποίο ανήκε ο έλεγχος της καταλληλότητας 

των φαρμακευτικών και συναφών ιδιοσκευασμάτων, των ιατροτεχνολογικών υλικών 

και των κτηνιατρικών φαρμάκων, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού  σχετικά  με  θέματα  της  φαρμακευτικής  επιστήμης,  έχει  δε 

καθορισθεί  ως  αρμόδια  αρχή  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τα  φάρμακα  και  τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Σημαντικές  αποφάσεις  ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου στην Εσωτερική 

Έννομη  Τάξη  αποτελούν  οι  υπουργικές  αποφάσεις  κατ’  εξουσιοδότηση  των  περί 

ΕΟΦ διατάξεων Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου:

73 Γιομπρέ-Δημητρίου, Α. και Καπιτσίνα, Ε.,  2009, στο Πασσάς, Α.Γ. και Τσέκος, Θ. Ν.,  
Εθνική Διοίκηση & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 199-200.
74 Γιομπρέ-Δημητρίου, Α. και Καπιτσίνα, Ε., 2009, στο Πασσάς, Α.Γ. και Τσέκος, Θ. Ν.,  
Εθνική Διοίκηση & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 200-201.
75 ΚΕΕΦ, ιδρύθηκε το 1970 με το Ν.Δ. 411/1970 και το Ν.Δ. 97/1973.
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 Α6/6667/3-7-1987  Ν.  1316/1983  ΦΕΚ  388/Β/27-7-1987  σχετικά  με  την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της 

κυκλοφορίας  φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων  υψηλής τεχνολογίας  ιδίως  εκείνων 

που παρασκευάζονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας βάσει της Οδηγίας 87/22/ΕΟΚ.

 Α6/4171/9-6-1987  Ν.  1316/1983  ΦΕΚ  361/Β/13-7-1987  σχετικά  με  την 

παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων από άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ.

 Δ6/οικ.3124/11-3-1992 Ν. 1316/1983 ΦΕΚ 220/Β/2-4-1992 σχετικά με την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/381/ΕΟΚ 

η οποία αφορά την παραγωγή, την εισαγωγή και την κυκλοφορία  φαρμακευτικών 

προϊόντων με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα ανθρωπίνου αίματος.

 Α6/3114/11-3-1992  Ν.  1316/1983  ΦΕΚ  220/Β/2-4-1992  σχετικά  με  την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/343/ΕΟΚ 

η  οποία  αφορά  στην  κυκλοφορία,  την  παραγωγή  και  την  εισαγωγή 

ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.

 Α6α/9392/10-3-1992  Ν.  1965/1991  ΦΕΚ  223/Β/7-4-1991  σχετικά  με  την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα 

της  παραγωγής,  της  εισαγωγής  και  κυκλοφορίας  φαρμακευτικών  προϊόντων  και 

επέκταση  του  πεδίου  εφαρμογής  στα  ανοσολογικά  φάρμακα  που  συνίστανται  σε 

εμβόλια, τοξίνες, ορούς και αλλεργιογόνα βάσει των Οδηγιών 65/65/ ΕΚ, 75/318/ΕΚ, 

75/319/ΕΚ,  78/25/ΕΚ,  78/420/ΕΚ,  81/464/ΕΚ,  83/750/ΕΟΚ,  83/751/ΕΟΚ, 

87/21/ΕΟΚ, 89/341/ΕΟΚ, 89/342/ΕΟΚ, 91/507/ΕΟΚ.

 Υ6/11228/92/6-4-1993 Ν.  1965/1991 ΦΕΚ 322/Β/6-5-1993 σχετικά  με  την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα 

του καθορισμού αρχών και  κατευθυντηρίων  γραμμών που αφορούν  τους  κανόνες 

καλής  παρασκευής  φαρμάκων  που  προορίζονται  για  ανθρώπινη  χρήση  βάσει  της 

Οδηγίας 91/356/ΕΟΚ.

 Υ6α/776/23-6-1993  Ν.  1965/1991  ΦΕΚ  536/Β/20-7-1993  σχετικά  με  την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα 

της  κατάταξης  ως  προς  τον  τρόπο  διάθεσης  των  φαρμακευτικών  προϊόντων,  που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών αυτών 

καθώς  και  της  διαφήμισης  τους  βάσει  των  Οδηγιών  92/26/ΕΟΚ,  92/27/ΕΟΚ, 

92/28/ΕΟΚ.

59



 Υ6α/7881/10-11-1994 Ν. 1965/1991 ΦΕΚ 918/Β/14-12-1994 σχετικά με την 

εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  την  αντίστοιχη  κοινοτική  για  τη 

θέσπιση νομοθετικών κανονισμών και διοικητικών διατάξεων για τα ομοιοπαθητικά 

φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση βάσει της Οδηγίας 92/73/ΕΟΚ.

 ΥΑ ΔΥΓ 3α/83657/2006 ΦΕΚ 59/Β/24-1-2006 περί κοινοτικού κώδικα για τα 

φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 

2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ.

 ΔΥΓ3α/Γ.Π. 85037/10 ΦΕΚ 558/Β/8-4-2011 περί όρων, προϋποθέσεων και 

διαδικασιών  χορήγησης  προσωρινής  άδειας  πρώιμης  πρόσβασης  σε  φάρμακα 

ανθρώπινης χρήσης ως «παρηγορητική χρήση» βάσει της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ και 

του Κανονισμού 726/2004.

 Π.Δ. 131/2003 ΦΕΚ 116/Α/16-5-2003 ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 

Οδηγίας 2000/31/ΕΚ/8-6-2000 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 Νόμος 1425/1984 ΦΕΚ 30/Α/19-3-1984 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Φαρμακοποιίας.

 Υπ.  Απόφαση  Υ6α/οικ22261/2002  ΦΕΚ  284/Β/8-3-2002  σχετικά  με  τη 

διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χορηγούνται  χωρίς ιατρική 

συνταγή.

 Νόμος  2992/2002  ΦΕΚ  54/Α/20-3-2002  Μέτρα  για  την  ενίσχυση  της 

κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
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8. Συμπεράσματα

Η πολιτική της Κοινότητας επιδιώκει τη διαμόρφωση κατάλληλων οργανωτικών 

δομών, θεσμικών κανόνων και ποιοτικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών, τη ρύθμιση των διαδικασιών 

και  των  προτύπων  παρασκευής,  κυκλοφορίας,  διανομής  και  χρήσης  των 

φαρμακευτικών  προϊόντων  καθώς  και  την  προώθηση  της  έρευνας  και  της 

τεχνολογίας.  Με  γνώμονα  την  προσπάθεια  για  την  ολοκλήρωση  της  αγοράς 

φαρμάκου  και  την  εναρμόνιση  των  εθνικών  νομοθεσιών,  οι  αρμοδιότητες  της 

Ένωσης  διευρύνθηκαν  με  την  έκδοση  οδηγιών  και  κανονισμών  σχετικά  με  τη 

χονδρική πώληση των φαρμάκων, την κατάταξή τους ανάλογα με την απαίτηση για 

τη χρησιμοποίησή τους ιατρικής συνταγής ή όχι, την επισήμανση, το φύλλο οδηγιών 

και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στη συσκευασία, τη διαφήμιση και την 

προώθησή τους  καθώς και  τη διαμόρφωση πλαισίων εφαρμογής ορθής πρακτικής 

κλινικών δοκιμασιών και φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ως προς τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας θεσπίστηκε κεντρική και 

αποκεντρωμένη  διαδικασία  με  βάση  τη  θεραπευτική  κατηγορία  των  φαρμάκων. 

Επίσης  ενισχύονται  οι  διαδικασίες  ελέγχου  και  διαφάνειας,  καθορίζονται  οι 

αρμοδιοτήτες εποπτείας με βάση τη χώρα παρασκευής του φαρμάκου, αποφασίζεται 

η αύξηση συχνότητας των επικαιροποιημένων περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την 

ασφάλεια  μετά  την  πρώτη  διάθεση  των  ιδιοσκευασμάτων  και  προβλέπεται  η 

δημιουργία τράπεζας δεδομένων προσιτή στο κοινό. Τα κίνητρα που δίδονται για την 

προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων θεραπειών αφορούν στην ταχύτερη 

διαδικασία  χορήγησης  αδειών  κυκλοφορίας,  στη  μείωση  εισφορών  ή  αναστολή 

πληρωμών  εισφορών  στον  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό  Φαρμάκων  κατά  τα  στάδια 

έρευνας και στην παροχή διοικητικής και επιστημονικής βοήθειας.

Σήμερα κυρίαρχη θέση στη διαμόρφωση κανόνων μιας σύγχρονης φαρμακευτικής 

νομοθεσίας έχει η προστασία του ασθενή-καταναλωτή και η εξασφάλιση διατήρησης 

και ανάπτυξης των επιστημονικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ενιαίο της 

αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παγκοσμιοποίηση θεμελιώνουν μια νέα 

πραγματικότητα  οικονομικών,  κοινωνικών,  πολιτικών  και  νομικών  δεδομένων. 

Επιπλέον  αναπτύσσονται  νέες  τεχνολογίες  και  αυξάνονται  οι  απαιτήσεις  των 

καταναλωτών, κάτι που σημαίνει ότι  οι πολίτες ως ασθενείς  περιμένουν καλύτερη 
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υγειονομική  περίθαλψη  και  απαιτούν  άμεση  πρόσβαση  στα  πιο  εξελιγμένα 

φαρμακευτικά προϊόντα και τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές αγωγές.

Η εφαρμογή των ανωτέρω κοινοτικών δράσεων εξετάζεται επίσης ως προς τον 

τρόπο ενσωμάτωσης των κοινοτικών κανονισμών στο εθνικό νομικό πλαίσιο, καθώς 

η επιδίωξη παροχής αποδοτικών, αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 

από  όλα  τα  κράτη  μέλη  προϋποθέτει  τη  γενικότερη  συμμόρφωση  ως  προς  τις 

προβλεπόμενες  διατάξεις  και  την  εξασφάλιση  ελάχιστων  προδιαγραφών 

αποτελεσματικής λειτουργίας των εθνικών φορέων υπηρεσιών υγείας.

Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  κάτω  από  την  επίδραση  μιας  σειράς  κοινωνικών 

παραγόντων και μεταβολών του βιοτικού επιπέδου, ασκούνται  ισχυρές πιέσεις  για 

αλλαγές στα υπάρχοντα κοινωνικά συστήματα υγείας. Ειδικότερα στις ανεπτυγμένες 

χώρες, οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία, στη φαρμακοβιομηχανία, καθώς και η 

δημιουργία  νέων  ειδικοτήτων,  σε  συνδυασμό  με  τις  αυξανόμενες  προσδοκίες  για 

αποτελεσματικότερη  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  ασκούν  πιέσεις  όχι  μόνο  σε 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης και διαφοροποίησης 

της ευρύτερης πολιτικής υγείας. Η φαρμακευτική επιστήμη εξελίσσεται και η έννοια 

του  φαρμάκου  διαφοροποιείται  καθώς  αναπτύσσονται  πρωτοποριακές  και 

ελπιδοφόρες για την ανθρωπότητα έρευνες. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες συνθήκες 

στην αγορά διεθνώς, που επηρεάζουν τον κλάδο, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη της 

αυτοθεραπείας διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο ασθενή-καταναλωτή.

Σε  ό,τι  αφορά  το  πολιτικό  περιβάλλον,  αναμένεται  μετάθεση  των  κέντρων 

εξουσίας από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καθορίζεται ενιαία 

πολιτική  και  ενιαίο  καθεστώς  έγκρισης  και  τρόπου διάθεσης των φαρμάκων.  Στο 

ξεκίνημα του 21ου αιώνα η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις δημόσιας υγείας 

καθώς  και  επιστημονικές  και  οικονομικές  προκλήσεις  που  περιλαμβάνουν  τη 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε μια διευρυνόμενη 

Ευρώπη και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν είναι η βελτιωμένη προστασία της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  καθώς  και  η  ενδυνάμωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων. Από πλευράς κανονιστικών ρυθμίσεων η εφαρμογή και η ερμηνεία της 

κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη εξακολουθεί να δημιουργεί εμπόδια για 

την ελεύθερη κυκλοφορία  των φαρμάκων.  Επίσης  εξακολουθούν να συνυπάρχουν 

διαφορετικά  συστήματα τιμολόγησης,  γεγονός που οδηγεί  σε κατακερματισμό της 

αγοράς,  διαφορές  μεταξύ  των  τιμών,  παράλληλο  εμπόριο  και  καθυστερήσεις  στη 
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διοχέτευση των προϊόντων. Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της 

κοινοτικής φαρμακευτικής αγοράς θα συντελέσει στη διαφάνεια και εναρμόνιση ως 

προς  την  τιμολόγηση,  θα  επηρεάσει  την  επιχειρηματική  στρατηγική  των 

επιχειρήσεων  της  Κοινότητας,  θα  οδηγήσει  σε  διαρθρωτικές  αλλαγές  του  κλάδου 

μέσω  της  ίδρυσης  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων  υψηλής  καινοτομίας,  στον 

ανασχεδιασμό  των  κλινικών  δοκιμών  και  τον  αποτελεσματικότερο  τρόπο 

συνταγογράφησης  των φαρμάκων.  Ακόμα  θα επιτευχθεί  καλύτερη  πρόσβαση των 

ασθενών σε ποιοτικές  και  αξιόπιστες  πληροφορίες,  γεγονός  που θα ενισχύσει  τον 

προληπτικό ρόλο των ασθενών ως προς την υγεία τους.

Στο  κοινωνικό  περιβάλλον,  οι  μεταβολές  που  θα  επηρεάσουν  τη  λήψη  των 

αποφάσεων σχετίζονται με την αύξηση του μέσου όρου ζωής και την αναμενόμενη 

δημογραφική  μεταβολή  υπέρ  της  τρίτης  ηλικίας,  γεγονός  που  θα  δημιουργήσει 

επιπλέον ανάγκη για υπηρεσίες υγείας και φάρμακα.

Οι  τάσεις  στη διεθνή  αγορά οδηγούν  σε  διαρκή μεγέθυνση εταιρειών  για  την 

εξασφάλιση συγκέντρωσης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, γεγονός που θα επηρεάσει 

το  χώρο της  φαρμακευτικής  βιομηχανίας,  των παραγωγών και  των προμηθευτών. 

Ειδικότερα στην ελληνική πραγματικότητα διαπιστώνεται διαρκής συρρίκνωση της 

εγχώριας  παραγωγής  φαρμάκων  καθώς  το  μερίδιο  των  παραγομένων  ή 

συσκευαζομένων  στην  Ελλάδα  φαρμάκων  μειώθηκε  τα  τελευταία  χρόνια.  Επίσης 

παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων σε 

σχέση  με  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  ενώ  παράλληλα  αποσύρονται  από  την  αγορά 

αποτελεσματικά  και  φθηνά  φάρμακα  λόγω  του  ότι  η  κυκλοφορία  τους  δεν  είναι 

επαρκώς  κερδοφόρα  και  δημιουργούνται  ελλείψεις  σημαντικών  και 

αναντικατάστατων φαρμάκων λόγω των παράλληλων εξαγωγών.

Η εθνική και κοινοτική πολιτική για την έρευνα, τη διακίνηση και την εμπορία 

φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους όσον 

αφορά την προώθηση της τεχνολογίας, την πολιτική ασφάλειας και τον έλεγχο της 

χρήσης αλλά και ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Η ρυθμιστική παρέμβαση στην 

αγορά του φαρμάκου περιλαμβάνει το καθορισμό των τιμών, τον προσδιορισμό του 

τρόπου ασφαλιστικής  κάλυψης,  την  ελευθερία  στη  διακίνηση των  προϊόντων  στο 

εσωτερικό  και  μεταξύ  των  κρατών  μελών,  την  άρτια  πληροφόρηση  των 

εμπλεκομένων  και  τη  στήριξη  της  φαρμακευτικής  βιομηχανίας.  Τα  ανωτέρω 

προϋποθέτουν ένα ευρύ πλαίσιο ελέγχου των πολυεπίπεδων και πολυσχιδών σχέσεων 

που αναπτύσσονται στα πλαίσια της φαρμακευτικής αγοράς από τις ποικίλες ομάδες 
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πίεσης.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  υιοθέτηση  οποιασδήποτε  πολιτικής  ρύθμισης  της 

φαρμακευτικής αγοράς πρέπει να γίνεται με γνώμονα την κοινωνική φροντίδα, την 

προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του πολίτη.

Η  φαρμακευτική  αγορά  διαφοροποιείται  από  την  αγορά  των  υπολοίπων 

καταναλωτικών αγαθών κυρίως λόγω της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση και την 

έλλειψη ειδικής γνώσης από τον τελικό καταναλωτή. Περιλαμβάνει δε ένα πλήθος 

εμπλεκομένων φορέων υπεύθυνων για τη διανομή, τη διαθεσιμότητα, την οικονομική 

κάλυψη: μεταξύ άλλων, την παρασκευάστρια εταιρεία, τη φαρμακευτική βιομηχανία, 

το διανομέα,  τους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  τους  συνταγογράφους ιατρούς  και 

τους φαρμακοποιούς. Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σταθερά 

αναπτυσσόμενους κλάδους με σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των επιμέρους 

στόχων  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  των  κρατών  και  στις  εθνικές  οικονομίες.  Η 

φαρμακευτική βιομηχανία καλύπτει την έρευνα, την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη 

διανομή  των  φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων.  Ο  ανταγωνισμός  είναι  ιδιαίτερα 

έντονος,  γεγονός  που  αποδεικνύεται  και  από  το  γεγονός  ότι  η  μεγαλύτερη 

φαρμακευτική εταιρεία δεν ξεπερνά το 11% και το 8,5% σε όρους συμμετοχής στην 

παγκόσμια  και  την  ευρωπαϊκή  φαρμακευτική  αγορά  αντίστοιχα.  Το  σύνολο  των 

εταιρειών  που  δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  των  καινοτόμων  φαρμάκων 

ανταγωνίζονται τόσο ως προς τη διαφοροποίηση του φαρμακευτικού προϊόντος, την 

καταλληλότητα  και  την  ανεκτικότητά  του  όσο  και  ως  προς  την  προώθηση  του 

προϊόντος  και  τη  στρατηγική  διαφήμισης.  Τα  πρωτότυπα,  καινοτόμα  σκευάσματα 

μπορούν  να  αποφέρουν  σημαντικά  κέρδη  τα  οποία  υπερκαλύπτουν  τη  δαπάνη 

έρευνας και ανάπτυξης, γεγονός που αποτελεί ισχυρό κίνητρο στην κατεύθυνση της 

έρευνας. Ο θεσμός της νομικής κατοχύρωσης και προστασίας της ευρεσιτεχνίας είναι 

καθοριστικός για τη βιομηχανία γιατί δημιουργεί συνθήκες αποκλειστικότητας στην 

αγορά για ορισμένο χρονικό διάστημα και  επιτρέπει  στην εταιρεία να καλύψει  το 

κόστος της επένδυσής της από τα αυξημένα έσοδα κατά το διάστημα αυτό. Ωστόσο 

τα ποσοστά κέρδους της φαρμακευτικής βιομηχανίας δέχονται περιοριστικές πιέσεις 

από  μια  σειρά  παραγόντων  που  σχετίζονται  με  τους  διανομείς,  το  παράλληλο 

εμπόριο, τους προμηθευτές, τους ιατρούς, τις εταιρείες φαρμακείων αλλά και από τις 

ρυθμιστικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών. Η προσαρμογή της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας στις ανωτέρω αλλαγές του οικονομικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος περιλαμβάνει την ενίσχυση του θεσμού των συγχωνεύσεων και την 

εξασφάλιση  οικονομιών  κλίμακας,  την  απόκτηση  διευρυμένης  πρόσβασης  σε 
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αναπτυσσόμενες  αγορές,  την  επένδυση  στην  καινοτομία,  τη  διαμόρφωση  των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή.

Συμπερασματικά,  οι  ευρωπαϊκές  φαρμακευτικές  αγορές  παρουσιάζουν  έντονες 

διαφοροποιήσεις  αναφορικά  με  τη  διαμόρφωση  και  την  άσκηση  των  επιμέρους 

εθνικών  πολιτικών.  Σχετικά  με  το  παράλληλο  εμπόριο  των  φαρμακευτικών 

προϊόντων,  το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρεί  συμβατή προς το 

κοινοτικό δίκαιο την προμήθεια προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους. Επίσης το 

παράλληλο εμπόριο ενισχύεται από την εφαρμογή της ενιαίας διαδικασίας παροχής 

άδειας κυκλοφορίας  που αναγνωρίζεται  σε όλα τα κράτη μέλη.  Με δεδομένη την 

προσπάθεια  εναρμόνισης  και  εξισορρόπησης  των  αντικρουόμενων  στόχων  της 

αναπτυξιακής  και  βιομηχανικής  πολιτικής  με  εκείνους  της  πολιτικής  υγείας,  οι 

εθνικές  ρυθμιστικές  παρεμβάσεις  στην  αγορά  φαρμάκου  σε  όλες  τις  χώρες  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  εκτενής  αλλά  και  σημαντικά  διαφοροποιημένη 

παρουσιάζοντας απόκλιση ως προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και της ενιαίας αγοράς.
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