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συμπεριφορά των ιατρών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της   

φαρμακευτικής δαπάνης. Αναδύεται, έτσι,  η ανάγκη οικονομικού ελέγχου της 

δημοσιονομικής εθνικής πολιτικής της υγείας, καθώς ο ιατρός ορίζει τη συνταγή του 

προϊόντος, ο ασθενής το καταναλώνει και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης το 

πληρώνουν. Συνεπώς, η ζήτηση των φαρμάκων διαμορφώνεται και  ελέγχεται κυρίως 

όχι  από τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή τον ασθενή, αλλά από τον ιατρό- 

συνταγογράφο. Ο έλεγχος, λοιπόν, του κράτους θα πρέπει να εστιάζεται  στους 

ιατρούς, αλλά και στη σχέση που υπάρχει μεταξύ ιατρών-συνταγογράφων και 

φαρμακοβιομηχανίας. Άρα, ο νομοθέτης θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του προς 

αυτήν την κατεύθυνση, εάν θέλει να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα  του 

πολίτη και  να περιορίσει με ελέγχους τη σπατάλη του δημόσιου χρήματος. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η δομή της 

αγοράς του φαρμάκου στην Ελλάδα. Το κράτος, με τις πολιτικές του, προσπαθεί  να 

ελέγξει τις τιμές των φαρμάκων, είτε αυτά είναι προϊόντα της εγχώριας αγοράς είτε 

εισαγόμενα, υιοθετώντας ενιαία κριτήρια με τα άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης. Μέσα από αυτή την προσπάθεια επιζητά να αποσυμπιέσει οικονομικώς τους 

πολίτες του, αλλά και να ανακτήσει ισορροπίες στους προϋπολογισμούς της 

κοινωνικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή πολιτική του κράτους για τα 

φάρμακα στοχεύει μακροπρόθεσμα να περιορίσει την κρατική δαπάνη, να εφαρμόσει 

πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

ασφαλιστικών ταμείων. Στο δεύτερο  κεφάλαιο προσεγγίζεται αναλυτικότερα το 

θεσμικό πλαίσιο από το 1837 μέχρι σήμερα και παρουσιάζονται οι πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν και  τα αποτελέσματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρούμε να 

αναλύσουμε την κρατική παρέμβαση καθώς και τα  αποτελέσματά της. Η κρατική 

παρέμβαση αναφέρεται κυρίως στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 

φαρμακευτικών προϊόντων, στον έλεγχο του κέρδους των τιμών των προμηθευτών 

και των διανεμητών φαρμάκων και στους ελέγχους της πολιτικής προώθησης, 

πώλησης και διαφήμισης. Η κρατική παρέμβαση υλοποιείται από διαφόρους 

δημόσιους φορείς μέσα από ένα δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο 

συνήθως δυσχεραίνει τη λειτουργία της αγοράς και επιβάλλει αγκυλώσεις.
1
 Συνήθως, 

η ασκούμενη πρακτική του κράτους παρεμβαίνει στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ 

ιδιωτών, επιφέροντας εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό, περιορίζοντας την 

                                                 
1
Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, Γιάννης Κυριόπουλος (1999) ¨ Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου 

στην Ελλάδα¨, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα,  σελ 20, 21  
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ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ανυπαρξία 

ελέγχου και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών στο σύνολο του συστήματος 

υγείας δυσχεραίνει τον έλεγχο των δαπανών, καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή 

του όγκου της κατανάλωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, όπως και 

κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  

τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και διατυπώνονται προτάσεις. 

Περιγράφεται ο κλάδος της παραγωγής και της εμπορίας φαρμάκων και ο 

καθοριστικός του  ρόλος  στην ελληνική οικονομία. Αναλύεται  διεξοδικά η θέση της 

φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα  και η προσπάθεια της Πολιτείας να ελέγξει τις 

τιμές των εισαγόμενων αλλά και των εγχώριων προϊόντων. Επίσης, σκιαγραφείται το 

ελληνικό σύστημα υγείας καθώς και η φαρμακευτική πολιτική της χώρας, η οποία 

υιοθετεί τις αρχές του ελληνικού Συντάγματος και χαράσσεται σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που ισχύουν στα  ευρωπαϊκά κράτη .Εξετάζεται η εισαγωγή των 

αρνητικών και θετικών καταλόγων φαρμακευτικών σκευασμάτων και η αξιοποίηση 

μελετών οικονομικής αποτελεσματικότητας, όπως και ο καθοριστικός τους ρόλος στη 

ρύθμιση της φαρμακευτικής δαπάνης και στον έλεγχο της συνταγογραφικής 

συμπεριφοράς των ιατρών. Επιπλέον, αναδύεται η ανάγκη δημιουργίας νέων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συνεχώς 

αυξανόμενες και εξελισσόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, μέσω 

διαδικασιών,  οι  οποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες. Τέλος, 

εξετάζονται τα γενόσημα φάρμακα, ως μία νέα προσοδοφόρα προοπτική της 

παγκόσμιας, αλλά και της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία δύναται να 

παίξει σημαντικό ρόλο στα οικονομικά δρώμενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Δομή της φαρμακευτικής αγοράς και δαπάνης στην Ελλάδα 

 

1.1 Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος  με τον οποίο παράγεται και εμπορεύεται  

το φάρμακο από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πώς είναι μοιρασμένα τα μερίδια 

αγοράς στις εταιρίες, ποια είναι τα μεγέθη της παραγωγής του φαρμάκου στη χώρα 

μας σήμερα και ποια είναι τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του κλάδου.  

Ο κλάδος της παραγωγής και  της εμπορίας φαρμάκων, την τελευταία δεκαετία έχει 

αυξητική τάση, και  παρά το γεγονός ότι τους περισσότερους κλάδους τους έχει 

επηρεάσει αρνητικά η οικονομική κρίση, ο συγκεκριμένος κλάδος συνεχίζει να  

παρουσιάζει κέρδη και να πραγματοποιεί επενδύσεις. Αυτό το φαινόμενο (η αυξητική 

τάση του κλάδου) μπορεί  εύκολα να εξηγηθεί από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί στη 

χώρα μας πάρα πολύ οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω της 

πληθώρας και της αυξανόμενης τιμής των φαρμάκων κλπ , αλλά και εξαιτίας της 

μεγαλύτερης ζήτησης των φαρμάκων ως απόρροια της αύξησης του προσδόκιμου 

ζωής και της διόγκωσης της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων υπάγεται στους 

τομείς της Βιομηχανίας και του Εμπορίου και σύμφωνα με την κωδικοποίηση NACE 

(Rev. 2) περιλαμβάνει τους ακόλουθους κλάδους ή υποκλάδους: 

 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα 

Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης μιας χώρας και της ευρωστίας της 

οικονομίας της με την καλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και της 

οργανωμένης προσπάθειας του κράτους, προκειμένου να προσφέρει ποιοτικές και 

δωρεάν παροχές υγείας. Η ελληνική παραγωγή και εμπορία φαρμάκων, όπως 

αναφέραμε, είναι ένας δυναμικός και πολλά υποσχόμενος κλάδος της ελληνικής 
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οικονομίας, ο οποίος σε μακροοικονομικά μεγέθη αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του 

ΑΕΠ και περίπου το 1% της συνολικής απασχόλησης της χώρας μας.
2
 

 

1.1.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων
3
 

Μέχρι το 2000 η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία κάλυπτε σημαντικό μέρος της 

εγχώριας κατανάλωσης, αλλά στη συνέχεια λόγω της ένταξης της χώρας μας στην 

ΟΝΕ και της διόγκωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε 

σημαντικά, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η εξωστρέφεια της εγχώριας βιομηχανίας. Το 

ποσοστό κάλυψης από 55,4% το 1990 μειώθηκε σε 30,9% το 1999 και σε 17,6% το 

2004. Από το 2003 μέχρι σήμερα παρατηρείται αξιόλογη ανάπτυξη της εγχώριας 

παραγωγής, η οποία μεταξύ του 2003 και του 2009 υπερδιπλασιάστηκε (από 416,6 

εκ. σε 890,4 εκ. σύμφωνα με τη Eurostat και σε >1 δισ. σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ).
4
 

 

 

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη της Εγχώριας παραγωγής φαρμάκων 

Οι περισσότερες μεγάλες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαθέτουν δίκτυο 

διανομής σε όλη τη χώρα (μέσω τοπικών χονδρεμπόρων), ενώ παράλληλα υπάρχουν 

και άλλες που δραστηριοποιούνται μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα 

                                                 
2
Στοιχεία ΕΛ ΣΤΑΤ. 

3
Δραγκαλίδης Αθανάσιος (2011)Κλαδική μελέτη "Παραγωγή και εμπορία φαρμάκων", Τράπεζα 

Πειραιώς 
4
Πηγή: Prodcom-Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Prodcom (που προέρχονται από τις έρευνες της 

ΕΛΣΤΑΤ) πιθανόν να είναι υποτιμημένα, αφού σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου στην 

στατιστική έρευνα δεν συμμετέχει το σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα 

ίσως καταχωρούνται σε άλλους κωδικούς. 
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με εκτιμήσεις του ΣΦΕΕ, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες καλύπτουν περίπου το 55% 

της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών. Η 

συγκέντρωση της αγοράς θεωρείται υψηλή, αφού στις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες οι 

πρώτες 5 επιχειρήσεις καλύπτουν το 30% των πωλήσεων, ενώ οι πρώτοι 5 

συνεταιρισμοί καλύπτουν το 44% περίπου της αγοράς τους (βλ. παράρτημα ΙΙ). 

Η κατανομή των φαρμακευτικών επιχειρήσεων κατά περιοχή έχει την υψηλότερη 

συγκέντρωσή της κυρίως στο νομό Αττικής και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 32% 

των επιχειρήσεων βρίσκονται στην Αττική, το 28% στη Μακεδονία, το 10,5% στη 

Στερεά Ελλάδα, το 7,4% στη Θεσσαλία, το 6,1% στην Πελοπόννησο, το 5,6% στην 

Κρήτη και το 3,4% στην Ήπειρο. Διαχρονικά παρουσιάζεται μείωση του αριθμού των 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων (από 160 το 2006 σε 130 το 2009), αλλά ο αριθμός 

τους θεωρείται ακόμη υψηλός για τα μεγέθη της χώρας μας. Επίσης, η συγκέντρωση 

της αγοράς φαρμάκου είναι υψηλή, αφού το 2009 οι 3 πρώτες εταιρίες κάλυπταν το 

20% περίπου της αγοράς και οι 10 πρώτες περίπου το 52%. 

Ακόμη, μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται και στον έλεγχο των σκευασμάτων που 

κυκλοφορούν στην αγορά. Το 2011, οι 10 πρώτες επιχειρήσεις (σε σύνολο 438) 

ήλεγχαν το 22% περίπου των σκευασμάτων σε κυκλοφορία. Τα σκευάσματα είναι τα 

προϊόντα (φάρμακα) που παράγει ή έχει στην κατοχή της με διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

η επιχείρηση. Δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να παράγει όσα σκευάσματα 

κατέχει. 

Γενικά, το συνολικό μέγεθος
5
 της αγοράς φαρμάκων για το 2010 εκτιμάται από τον 

Ε.Ο.Φ. - GREDIS II σε 6.696.7 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 18% περίπου είναι 

φάρμακα που διατίθενται από τα νοσοκομεία (νοσοκομειακές τιμές) και το 82% από 

φαρμακεία και φαρμακαποθήκες (λιανικές τιμές). Οι σημαντικότερες κατηγορίες 

φαρμάκων αφορούν στο καρδιαγγειακό σύστημα (17,7%), στα αντικαρκινικά – 

ανοσορρυθμιστικά (16,3%), στο νευρικό σύστημα (13,6%), στα φάρμακα κατά των 

λοιμώξεων για συστηματική χρήση (10,9%), στα σχετικά με την πεπτική οδό και το 

μεταβολισμό (10,0%), στο αίμα και στα αιμοποιητικά όργανα (8,4%) και στο 

αναπνευστικό σύστημα (8,3%).
6
 

                                                 
5
 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 

6
 ΕΛΣΤΑΤ-Κλαδική μελέτη "Παραγωγή και εμπορία φαρμάκων" (2011) του Δραγκαλίδη Αθανασίου 
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1.1.2Παραγωγή του φαρμάκου σήμερα 

Ο συνολικός αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων που διακινούνται στην ελληνική 

αγορά ανέρχεται περίπου στα 13.200. Από το 1990, με την εφαρμογή του θετικού 

καταλόγου στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ, χρησιμοποιούνται τα 1850 περίπου. Εξαιτίας της 

πλημμελούς εποπτείας των συνταγογράφων ιατρών μέσω των μηχανογραφημένων 

φακέλων του ΙΚΑ, το κόστος της ημερήσιας θεραπείας αυξήθηκε σε υψηλά ποσοστά, 

ενώ το μοναδικό κριτήριο που επιβίωσε για τη χορήγηση φαρμάκων εκτός θετικής 

λίστας ήταν η αναγκαιότητά τους για θεραπευτικούς λόγους. 

Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα απαριθμούσε το Μάιο του 2011 427 

επιχειρήσεις και προμηθευτές. Η  φαρμακευτική βιομηχανία αριθμεί πάνω από εκατό 

εταιρίες, εκ των οποίων πάνω από τις μισές είναι βιομηχανικές ενώ οι υπόλοιπες 

χαρακτηρίζονται ως εμπορικές. Ένας σημαντικός αριθμός ελέγχεται από πολυεθνικές 

εταιρίες, ενώ άλλες είναι ελληνικών συμφερόντων. Η φαρμακευτική βιομηχανία στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό. Το μερίδιο αγοράς των πρώτων 5 

10,0% 

8,4% 

17,7% 

2,6% 
3,0% 

2,1% 
10,9% 

16,3% 

3,6% 

13,6% 

0,1% 

8,3% 

1,5% 1,9% 

Ποσοστιαία κατανομή πωλήσεων φαρμάκων κατά θεραπευτική 
κατηγορία 

Πεπτική οδός και Μεταβολισμός 

Αίμα και Αιμοποιητικά όργανα 

Καρδιαγγειακό σύσ τημα 

Δερματολογικά 

Ουρογεννητικό σύστημα και Γεννητικές ορμόνες 

Συστηματικά ορμονικά φάρμακα εξαιρουμένων των Γεννητικών ορμονών 

Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστημική χρήση 

Αντινεοπλασμτικά και Ανοσρρυθμιστικοί παράγοντες 

Μυοσκελετικό σύστημα  

Νευρικό σύστημα 

Αντιπαρασιτικά φάρμακα - Εντομοκτόνα και Εντομοαπωθητικά 

Αναπνευστικό σύστημα 

Αισθητήρια όργανα 

Διάφορα άλλα φάρμακα 
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εταιριών είναι το 23%, των πρώτων 10 είναι το 43%, των πρώτων 25 είναι το 71% 

και των πρώτων 50 είναι το 92%. Το σύνολο των ανθρώπων που απασχολούνται στην 

αγορά του φαρμάκου αυξήθηκε από 6.310 άτομα το 1987 σε 9.347 το 1992, ενώ 

σήμερα υπερβαίνει τα 10.000 άτομα, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία από τις 

φαρμακοβιομηχανίες. 

Οι δαπάνες των εισαγόμενων φαρμάκων κατά την περίοδο 1990-1997 αυξήθηκαν 

από 18,3% το 1987 σε 49,4% το 1997. Επίσης ,αυξήθηκαν οι δαπάνες για τα εγχώρια 

φάρμακα κατά 35,2% και των συσκευαζόμενων κατά 15,4% του συνόλου της 

κατανάλωσης. Η κατανάλωση των φαρμάκων σε αξίες αφορά στο 17,5% τα 

νοσοκομεία και στο 82,5% τα φαρμακεία, ενώ οι ποσότητες στα αντίστοιχα μεγέθη 

ανέρχονται στο 13% και στο 87%.  

Η εγχώρια φαρμακευτική αγορά διαθέτει φάρμακα, τα οποία παράγονται και 

συσκευάζονται στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις εταιριών της αλλοδαπής αυξήθηκαν με 

ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία σημειώνει σημαντική τεχνολογική ανάπτυξη και βελτιώνει τις 

δυνατότητες επέκτασής της στις όμορες χώρες, εμφανίζοντας, όμως, σημεία 

υποχώρησης στην εγχώρια αγορά. Το φαινόμενο σχετίζεται ασφαλώς με τη 

βιομηχανική πολιτική και τους όρους υποστήριξής της. Συνδέεται με το μονομερή 

προσανατολισμό των ουσιωδώς ομοίων αντίγραφων προϊόντων. Το μικρό μέγεθος 

των βιομηχανικών μονάδων και η εξάρτησή τους από το ελληνικό ασφαλιστικό 

σύστημα επιτείνουν την παραπάνω κατάσταση. Παρά τα φαινόμενα αυτά, οι 

προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ανάκτηση της εγχώριας αγοράς 

είναι θετικές. Αποτελεί σημαντικό κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας, αφού η 

φαρμακευτική δαπάνη αντιπροσωπεύει περισσότερο από 3% του Α.Ε.Π. (2,5% κατά 

τον ΣΦΕΕ), ενώ ο κλάδος συμμετέχει κατά 1% στη συνολική απασχόληση (το 2007, 

η φαρμακοβιομηχανία απασχολούσε 10.000 άτομα, 32.000 ήταν οι εργαζόμενοι στις 

φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών 

που αποτελούσαν το 67% των εργαζόμενων στο χώρο των φαρμακείων). 
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Διάγραμμα 1.2 
7
:Φαρμακευτική Δαπάνη σαν % του ΑΕΠ 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα συμμετέχουν κατά 5% περίπου στις συνολικές εξαγωγές 

της χώρας, κατά περισσότερο από 6% στις εισαγωγές, ενώ ευθύνονται κατά 7% 

περίπου για το εμπορικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της 

εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από τις εισαγωγές.   

 

Διάγραμμα 1.3  
8
: Συμμετοχή του κλάδου στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο 

Τα ασφαλιστικά ταμεία στο σύνολό τους έχουν συμβάσεις με το σύνολο των 

φαρμακοποιών.  Γίνεται απόπειρα να καλυφθεί η έλλειψη εθνικού πληροφοριακού 

                                                 
7
 Πηγή: ΕΟΦ, ΣΦΕΕ και Εθνικοί λογαριασμοί 

8
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 
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συστήματος (ΟΠΣ) με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα θέματα που αφορούν 

στο φαρμακείο, δηλαδή την έγκριση αδειών, τη χρήση και το κόστος των φαρμάκων, 

τα έσοδα κλπ, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος του φαρμακοποιού που ουσιαστικά είναι διανεμητής 

ιδιοσκευασμάτων. Παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι η συνταγογράφηση των ιατρών 

είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διακίνηση του φαρμάκου. Όμως, 

υπάρχει μια μεταστροφή στην κατάσταση αυτή εξαιτίας της  αναγραφής της 

δραστικής ουσίας στη συνταγή και της δυνατότητας του φαρμακοποιού να επιλέξει 

ανάμεσα από συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες την πιο συμφέρουσα. Αυτή τη 

μεταρρύθμιση, θα την εξετάσουμε στις επόμενες ενότητες, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο το Κράτος παρεμβαίνει στη διανομή και στην  κατανάλωση φαρμάκων στη 

χώρα μας.  

 

1.1.3 Διανομή του φαρμάκου 

Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 11.000 φαρμακεία και περίπου 123 

φαρμακαποθήκες, οι δε συνεταιρισμοί των φαρμακοποιών ανέρχονται στους 27, ενώ 

η κατανομή των φαρμακείων στα γεωγραφικά διαμερίσματα χαρακτηρίζεται από 

ανισότητες, καθώς ένας μεγάλος αριθμός αυτών εδρεύουν στην Αττική (το 42%) και 

στην Κεντρική Μακεδονία, όπως και το σύνολο των υπηρεσιών υγείας.
9
 

 Η κατανομή των φαρμακοποιών είναι περίπου όμοια με την  κατανομή των 

φαρμακείων, ενώ ο αριθμός των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον έχει επιτραπεί η λειτουργία φαρμακείων και 

στα ιδιωτικά νοσοκομεία, παραμένει μικρός. Στις μονάδες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, εξαιτίας της έλλειψης φαρμακοποιών, το ρόλο της περίθαλψης και της 

διανομής αναλαμβάνει το ιατρικό, νοσηλευτικό ή και το παραϊατρικό προσωπικό. 

Από στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή συχνότητα φαρμακοποιών (1 

στους 1026 κατοίκους), η οποία με εξαίρεση το Βέλγιο, την Ισπανία και την 

Πορτογαλία, κυμαίνεται στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η φαρμακευτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

είναι κατακερματισμένη σε μικρές μονάδες, οι οποίες απασχολούν συνήθως ένα 

φαρμακοποιό σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 

απασχολούνται δύο. Ακόμα, η απασχόληση βοηθητικού προσωπικού στη χώρα μας 

                                                 
9
 Κλαδική Μελέτη Παραγωγή και εμπορία φαρμάκων Ιούνιος 2011, Δαγκαλίδης Αθανάσιος για την 

Τράπεζα Πειραιώς Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών   
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αντιστοιχεί σε 0,2 υπαλλήλους ανά φαρμακείο, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες 

κυμαίνεται μεταξύ των  10,3 και των 17,3 υπαλλήλων ανά φαρμακείο.
10

 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η μέση ετήσια είσπραξη ενός φαρμακείου είναι από 

200.000 έως 800.000 ευρώ, με μεικτό ποσοστό κέρδους από 19,9% έως 23,1% και 

λειτουργικά έξοδα από 8,9% έως και 13,3% επί του μεικτού κέρδους.  

Οι αριθμοί αυτοί, όμως δεν δίνουν σαφή εικόνα της πραγματικότητας λόγω των 

υψηλών κερδών των μεγάλων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών και της άνισης 

κατανομής των κερδών των αστικών φαρμακείων σε βάρος των φαρμακείων της 

υπαίθρου, σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη στον Τύπο του πρόεδρου του ΠΦΣ κ. 

Αμπατζόγλου.  Παρακάτω στο παράρτημα ΙΙ δείχνει τη γεωγραφική κατανομή των 

φαρμακείων ανά νομό. 

 

1.1.4Χρηματοοικονομικά στοιχεία της αγοράς 

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του κλάδου. 

Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν, για το σκοπό της εργασίας, δύο σημαντικές 

πληροφορίες. Η μία αφορά στην πορεία, στη βιωσιμότητα και στην προοπτική του 

κλάδου, που φαίνεται από την ανάλυση των δεικτών και η άλλη αναδεικνύει τη 

συμβολή του κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα δύο αυτά στοιχεία  

είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος να ταυτιστούν με τις κρατικές 

πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Η αποτελεσματικότητα της 

πολιτικής του κράτους για τα φάρμακα αναδεικνύεται όχι μόνο στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη σε θέματα υγείας και παροχών, αλλά και στα θέματα οικονομικής 

ευημερίας και ανάπτυξης.  

Από τη χρηματοοικονομική μελέτη δείγματος των ισολογισμών του κλάδου της 

περιόδου 2007-2010, μπορούμε να δούμε ότι όντως, το διάστημα που μάστιζε η 

κρίση την πλειοψηφία των κλάδων, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας 

πραγματοποιούσε αύξηση των πωλήσεών του κατά 10,7% το 2008, 7,3% το 2009 και 

38,3% το 2010 (το δείγμα αφορά στοιχεία 24 εταιριών ενοποιημένα). Οι δείκτες 

αποδοτικότητας  επιδεινώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2009, ενώ σημείωσαν πολύ 

χαμηλά επίπεδα το 2010. Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και μόχλευσης σήμερα 

δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένοι και διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, ενώ ο δείκτης 

κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (τόκων κλπ) παρουσιάζει πτώση τις δύο 

                                                 
10

Καραγιάννη  (1997 )¨Οι φαρμακοποιοί και οι όροι λειτουργίας της αγοράς φαρμάκου¨, Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας 
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τελευταίες χρήσεις, χωρίς αυτό να προμηνύει προβλήματα. Οι λοιποί αριθμοδείκτες 

(ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, κ.τ.λ.) κινούνται σε σχετικά ικανοποιητικά 

επίπεδα(πάνω από τη μονάδα).  

Ωστόσο, το ποσοστό των ζημιογόνων στο σύνολο επιχειρήσεων είναι σχετικά υψηλό 

καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο (38,6% το 2007, 40% το 2008, 34,3% το 2009 και 

37,5% το 2010), ενώ το ποσοστό των ζημιογόνων στις συνολικές πωλήσεις που ήταν 

σχετικά χαμηλό, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση το 2010 (από 2,6% το 2007, στο 

8% το 2008, στο 11,6% το 2009 και στο 90,2% το 2010). Οι ισχυρότερες επιχειρήσεις 

που κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς είναι αυτές οι οποίες  άντεξαν και 

κράτησαν τα αποτελέσματα του κλάδου σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Αριθμοδείκτες του κλάδου Α΄ 2007 2008 2009 2010 

Παραγωγή Φαρμακευτικών σκευασμάτων Κοινό δείγμα 70 εταιριών 24 εταιρίες 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ % 12,90% 10,60% 9,10% 0,33% 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ % 11,10% 7,20% 6,30% 0,21% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 30,70% 36,40% 35,80% 24,67% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 10,40% 10,00% 8,30% 3,07% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 10,80% 8,10% 7,60% 0,07% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦ. X 1,09 0,93 0,85 3,01 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,26 1,36 1,23 4,8 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ 

:1 
1,34 1,17 1,14 1,54 

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,77 1,21 1,31 3,72 

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 8,86 8,64 3,94 1,08 

ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,9 0,71 0,72 0,77 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,15 0,98 1 1,18 

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,07 0,92 0,94 0,93 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(σε εκ.) 488,6 365,1 348 283,7 

ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ(σε εκ.) 2.630,40 3.356,80 3.934,90 661,8 

Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΗΜ. 160 155 206 184 

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.&ΠΙΣΤΩΤΩΝΗΜ 100 108 147 149 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΗΜ. 
100 109 115 88 

Πίνακας 1.1 
11

 Αριθμοδείκτες του κλάδου Ά 
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Στο χονδρικό εμπόριο οι δείκτες κινούνται επίσης ικανοποιητικά αλλά υπήρξε 

σημαντική επιδείνωση των δεικτών αποδοτικότητας για το 2010. Οι δείκτες 

ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ 

ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών επιδεινώθηκε το 2010. Το ποσοστό 

των ζημιογόνων στο σύνολο επιχειρήσεων είναι σχετικά χαμηλό αλλά χειροτερεύει 

διαχρονικά (16% το 2007, 6,1% το 2008, 17,9% το 2009 και 39,4% το 2010), ενώ το 

ποσοστό των ζημιογόνων στις συνολικές πωλήσεις που ήταν χαμηλό, παρουσίασε 

περεταίρω επιδείνωση το 2010 (από 5% το 2007, στο 25,7% το 2008, στο 6,8% το 

2009 και στο 43,2% το 2010). Για το λιανικό εμπόριο (φαρμακεία) δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία(ισολογισμοί). 

Αριθμοδείκτες του  Κλάδου Β΄ 2007 2008 2009 2010 

Χονδρικό εμπόριο Φαρμάκων Κοινό Δείγμα 475 εταιριών 
124 

εταιρίες 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ % 36,20% 30,90% 30,50% -7,50% 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ % 21,70% 16,90% 15,70% -3,40% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 24,00% 23,40% 23,10% 23,60% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 6,30% 5,30% 5,50% 1,50% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 5,80% 5,10% 5,00% -1,00% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦ. X 3,82 3,35 3,18 3,34 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 6,36 6,11 6,19 7,32 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ 

:1 

4,43 4,54 4,05 2,91 

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 4,29 4,71 5,43 7,61 

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 4,4 3,28 3,73 0,31 

ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,67 0,61 0,58 0,57 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,35 1,36 1,33 1,21 

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,12 1,13 1,13 1,07 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.350,40 1.862,9 1.902,20 452,5 

ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.136,20 2.684,7 3.113,90 747,4 

Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΗΜ. 216 251 278 282 

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.&ΠΙΣΤΩΤΩΝΗΜ. 104 115 122 122 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΗΜ. 

64 65 63 59 

Πίνακας 1.2
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:Αριθμοδείκτες του κλάδου ΄Β 
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1.2 Τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η τιμή του 

φαρμάκου στη χονδρική και στη λιανική αγορά, τον τρόπο με τον οποίο το κράτος 

θέτει όρια τόσο στη διαδικασία όσο και στα περιθώρια κέρδους των εταιριών και των 

φαρμακοποιών και θα διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 

των φαρμάκων. 

Οι τιμές για τα νέα προϊόντα καθορίζονται από ειδική επιτροπή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, η οποία αποφασίζει  για κάθε αύξησή τους με κριτήρια τις τιμές της 

χώρας παραγωγής, το κόστος των πρώτων υλών και τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κράτος στοχεύει στον έλεγχο κυρίως του  

καθορισμού των τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα (καθώς συμβαίνουν συνήθως 

υπερτιμολογήσεις με τριγωνικές συναλλαγές-transfer pricing) από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και άλλες τρίτες χώρες. Επιπλέον, έχει εντατικοποιήσει του ελέγχους και στα 

προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας. 

Αν και  είχε επιχειρηθεί να σταθεροποιηθούν οι τιμές των φαρμάκων κατά την 

περίοδο 1990-1993, οι τιμές έχουν αυξηθεί μέχρι σήμερα πάνω από 200%, εξαιτίας 

της αντικατάστασης παλαιών σκευασμάτων από νέα. Ένα σημαντικό πρόβλημα 

τιμολογιακής πολιτικής που βασάνιζε τη χώρα μας είναι ότι δεν υπήρχε σαφής 

διαχωρισμός των φαρμάκων ανάμεσα σε αυτά με πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας ή 

χωρίς, με εμπορική ονομασία ή χωρίς, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνεται 

συσχέτιση τιμής και ποιότητας και να μην υφίσταται ολοκληρωμένο σύστημα 

ελέγχου στις τιμές και στα φάρμακα που φτάνουν στα νοσοκομεία και στο λιανικό 

εμπόριο. 

 Σήμερα, με το νόμο 3819/11, ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις 1/6/2012 σε 10 

θεραπευτικές κατηγορίες, ο ιατρός συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και ο 

φαρμακοποιός  προτείνει στους χρήστες το σκεύασμα με τη χαμηλότερη τιμή και την 

αποτελεσματικότερη δράση, με βάση τις λίστες και τις οδηγίες που ορίζει το κράτος. 

Ακόμη, η τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων προσδιορίζεται μετά από έκπτωση της 

τάξης του 13% στη χονδρική τιμή, έτσι ώστε οι νοσοκομειακές τιμές να 

διαμορφώνονται σε ανεκτά επίπεδα. Όμως και αυτή η εφαρμογή δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματική και οικονομική, διότι δε λειτουργεί ο απαιτούμενος ανταγωνισμός 
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από την πλευρά των εταιριών ώστε να μειωθούν περισσότερο οι τιμές, ενώ υπάρχει 

κρατική διατίμηση και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί για την προμήθεια φαρμάκων.  

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται η καθιέρωση ενός νέου 

συστήματος για τον αποδοτικότερο έλεγχο των τιμών των φαρμάκων, το οποίο 

κρίνεται απαραίτητο και για τη χώρα μας.  Αν και υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί 

ρύθμισης των τιμών, η γενική κατεύθυνση είναι η τάση προς ενιαία κριτήρια, όπως η 

καθιέρωση τιμών αναφοράς και η ανάδειξη της σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας. 

Η ανάγκη να υπάρχει έλεγχος στην ευαίσθητη αγορά του φαρμάκου και στην υψηλή 

κατανάλωση σκευασμάτων και να εξισορροπηθούν οι στόχοι της βιομηχανικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, κατέστησε αναγκαία τη ρυθμιστική παρέμβαση της 

πολιτείας, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και την 

ικανοποίηση του δικαιώματος της φαρμακευτικής κάλυψης του πολίτη. 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν ρυθμιστικές παρεμβάσεις, κατά κύριο λόγο στο 

επίπεδο του ορισμού των τιμών των φαρμακευτικών σκευασμάτων και  της κάλυψης 

της σχετικής δαπάνης από την κοινωνική ασφάλιση. 

Συγκεκριμένα, για κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα ορίζονται τέσσερις τιμές
13

: 

 Exfactory: Είναι η τιμή στην οποία η φαρμακευτική εταιρία διαθέτει το 

σκεύασμα στους διανομείς, πριν τις τυχόν εκπτώσεις. 

 Χονδρική Τιμή: Είναι η τιμή πώλησης προς τους φαρμακοποιούς. Στην τιμή 

αυτή περιλαμβάνονται το κέρδος του διανομέα, ο Φ.Π.Α. καθώς και η 

καταβολή ποσοστού 4% υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

(ΠΦΣ) (όταν η διανομή γίνεται από το Σ.Υ.ΦΑ) και οι υποχρεωτικές 

εκπτώσεις. 

 Λιανική Τιμή: Καθορίζεται με βάση τη χονδρική, προσθέτοντας το νόμιμο 

κέρδος του φαρμακοποιού και το Φ.Π.Α. Η λιανική τιμή είναι ενιαία για όλη 

τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές στις οποίες ισχύει μειωμένος συντελεστής 

Φ.Π.Α που συνεπάγεται χαμηλότερη τελική λιανική τιμή. 

 Νοσοκομειακή Τιμή: Είναι η τιμή στην οποία τα φάρμακα πωλούνται στο 

Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα που 

                                                 
13

 Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των τιμών των φαρμάκων γίνεται με Δελτίο Τιμών, το οποίο 

εκδίδεται από την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης, έπειτα από (μη 

δεσμευτική) γνωμοδότηση του ΕΟΦ και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας. 
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εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Η 

νοσοκομειακή τιμή προκύπτει από τη μείωση της χονδρικής τιμής κατά 13%, 

ποσοστό το οποίο παρέχεται ως «υποχρεωτική έκπτωση». 

Επίσης, ο τρόπος υπολογισμού της συγκεκριμένης δεσμευτικής τιμής που λαμβάνει κάθε 

σκεύασμα, εξαρτάται από την προέλευσή του (έτοιμο εισαγόμενο ή εγχώρια 

παρασκευαζόμενο/ συσκευαζόμενο). 

 

Ορισμός τιμών φαρμ. Προϊόντων 

Χονδρική Τιμή 

Είναι η τιμή που αγοράζει 

το φάρμακο από το 

φαρμακοποιό 

Περιλαμβάνει το κέρδος του χονδρέμπορου, 

περιθώριο κέρδους 43% επί της ExFactory 

τιμής 

Λιανική Τιμή 

Υπολογίζεται από τη 

χονδρική τιμή μαζί με το 

κέρδος του φαρμακοποιού 

και  το Φ.Π.Α. 

Η λιανική τιμή είναι ενιαία για όλη τη χώρα 

εκτός από  τις περιοχές  όπου  ισχύουν 

μειωμένα ποσοστά Φ.Π.Α. Το περιθώριο 

κέρδους του φαρμακοποιού είναι 35% επί 

της χονδρικής τιμής 

Νοσοκομειακή 

τιμή 
Υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής με μείωση αυτής κατά 13% 

Τιμές 

Γενοσήμων 

Η τιμή γενοσήμων έχει ορισθεί έως το 80% (max) της λιανικής τιμής του 

αντίστοιχου πρωτότυπου προϊόντος 

Τιμές για τα 

ΜηΣυΦα 

Η τιμολόγηση των ΜηΣυΦα βασίζεται στα ίδια κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τα ΜηΣυΦα πωλούνται μόνο στα 

φαρμακεία 

Ποσοστό 

Φ.Π.Α. 

8% επί όλων των προϊόντων υπολογίζεται για τους διανομείς επί της 

ExFactory τιμής και για τους φαρμακοποιούς επί της χονδρικής τιμής, 

προσαυξημένης κατά το κέρδος του φαρμακοποιού (35%) 

Πίνακας 1.3
14

: Ορισμός τιμών φαρμ.προϊόντων 

 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα ορισμού των τιμών ισχύει τόσο για την ιδιωτική 

όσο και για την ασφαλιστική (δημόσια) ζήτηση, με τη διαφορά ότι για την τελευταία 

ισχύει και ο θετικός κατάλογος συνταγογράφησης (θετική λίστα), ο οποίος είχε τεθεί 

σε εφαρμογή από την  1 Απριλίου του 1998
15

 και περιλαμβάνει ιδιοσκευάσματα που 

                                                 
14

 Πηγή: ΣΦΕΕ 
15

 Το 2007-2009 η λίστα καταργήθηκε και ξαναδημιουργήθηκε λόγω μνημονίου 
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αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αυτή η πρακτική είναι από 

τις πιο διαδεδομένες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι βασικοί στόχοι εφαρμογής της θετικής λίστας είναι: 

1. η εξυγίανση και η βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης, με τον αποκλεισμό 

φαρμάκων μη αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 

2. η μείωση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, με την απαγόρευση χορήγησης 

φαρμάκων ακριβότερων από άλλα φθηνότερα ισοδύναμα 

3.  ο περιορισμός της πολυφαρμακίας και η προστασία της δημόσιας υγείας από την 

υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων 

4. ο έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών 

5. η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών των  ασφαλιστικών ταμείων και η 

συμπίεση των τιμών των φαρμάκων 

Όμως, στα κριτήρια ένταξης ενός φαρμάκου στο θετικό κατάλογο δε λαμβάνονται 

υπόψη κρίσιμοι παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος μιας θεραπείας, όπως οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες ή παρενέργειες, η συμμόρφωση του ασθενούς, ο τρόπος 

χορήγησης κλπ.
16

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας να 

παραμένουν εκτός λίστας, γιατί η τιμή τους είναι πιο υψηλή, παρά το γεγονός ότι η 

αποτελεσματικότητά τους τα καθιστά τελικά φθηνότερα από εκείνα που 

περιλαμβάνονται στη λίστα. 

Από την άλλη, αναμφίβολα ο θετικός κατάλογος φαρμάκων συμβάλλει στον έλεγχο 

της φαρμακευτικής δαπάνης και στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, χωρίς 

παράλληλα να στερεί τα απαραίτητα φάρμακα από τους ασθενείς. Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η δυνατότητα συνταγογράφησης και φαρμάκων εκτός λίστας, εφόσον ο 

ιατρός γνωματεύσει, με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, ότι το συγκεκριμένο 

φάρμακο είναι απαραίτητο και αναντικατάστατο για τον ασθενή. 

 Σήμερα, παρατηρείται αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και αδυναμία ελέγχου 

της συνταγογράφησης, παρόλο που συνταγογραφείται η δραστική ουσία, ενώ 

αναδεικνύονται οι  δυσμενείς όροι που διέπουν την εγχώρια παραγωγή, καθώς δε 

λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος παραγωγής παρά μόνο εάν τα κοστολογικά 

                                                 
16

 Λυκούργος Λιαρόπουλος (1999) ¨Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας : ο ρόλος της, προβλήματα και 

προοπτική στην Ελλάδα¨Ινστιτούτο Μελέτης και Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας., Αθήνα 

http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1344F010B5845.192819&profile=bib&uri=search=BAW~!%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.&ri=2&aspect=subtab23&menu=search&source=~!uom_library
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στοιχεία που διαμορφώνουν την τιμή των εγχώριων προϊόντων οδηγούν σε τιμή 

χαμηλότερη της χαμηλότερης τιμής στην Ευρώπη.
17

 

Αναμφίβολα όμως η υιοθέτηση του συστήματος ορισμού δύο τιμών που ισχύει με το 

Νόμο 3819/2011: 

 Συνιστά την «προτιμώμενη» λύση στο σύνολο σχεδόν των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Προϋπόθεση, όμως είναι ο συντονισμός μιας ευρύτερης κατηγορίας δράσεων 

στο επίπεδο τόσο του προσανατολισμού της ζήτησης στο ελληνικό φάρμακο, 

που είναι ποιοτικά και κοστολογικά ανώτερο για κάποιες κατηγορίες 

φαρμάκων, όσο και του ελέγχου και του εξορθολογισμού της κατανάλωσης. 

 Προτάσσει ένα σύστημα, το οποίο αντανακλά με πραγματικούς και 

αξιόπιστους δείκτες την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κυρίως την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Υπό το πρίσμα αυτό και για την 

κατηγορία των εισαγόμενων καινοτόμων σκευασμάτων, προτείνεται ο 

υπολογισμός της ExFactory τιμής με βάση το μέσο όρο των τιμών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μειωμένο κατά ορισμένο ποσοστό ίσο με: 

 ΣΕΝΑΡΙΟ 1: την απόκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας 

από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογιζόμενο σήμερα 

στο 25% (για Ε.Ε. των 15). 

 ΣΕΝΑΡΙΟ 2: την απόκλιση της αγοραστικής δύναμης του μέσου 

μισθού στην Ελλάδα από την αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

υπολογιζόμενη σήμερα στο 17% (για Ε.Ε. των 15). 

 ΣΕΝΑΡΙΟ 3: την απόκλιση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα από 

την αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογιζόμενη σήμερα στο 

12% (για Ε.Ε. των 15). 

Εναλλακτικά, το ποσοστό το οποίο αφαιρείται από το μέσο όρο των τιμών του κάθε 

σκευάσματος της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να αποτελεί αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των ταμείων και των φαρμακευτικών εταιρειών με 

αντισταθμιστικά οφέλη. 

Για τα εισαγόμενα και τα εγχώρια σκευάσματα εντός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

προτείνεται η λειτουργία του συστήματος των τιμών αναφοράς για κάθε θεραπευτική 

                                                 
17

Χριστίνα Γκόλνα , Ξενοφών Κοντιαδης , Κυριάκος. Σουλιώτης (2005)¨Φαρμακευτική πολιτική στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη: λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο¨ Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 

, σελ. 251-286 
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ομάδα, οι οποίες θα προκύπτουν από το μέσο όρο των τιμών των σκευασμάτων της 

ομάδας, ενώ για τα καινοτόμα σκευάσματα εγχώριας παραγωγής προτείνεται η χρήση 

του υφιστάμενου συστήματος που βασίζεται στο κόστος παραγωγής, με ταυτόχρονη 

υιοθέτηση μιας πολιτικής κινήτρων με φοροαπαλλαγές ανάλογες με την επένδυση 

στην  έρευνα και την ανάπτυξη. 

Σημειώνεται ότι η εναλλακτική αυτή πρόταση δεν μπορεί να λειτουργήσει από  μόνη 

της για τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει  η υποστήριξη του 

ιατρού με τη διάγνωση και την ορθολογική συνταγογράφηση, καθώς και οι «online» 

έλεγχοι των συνταγών των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο θα στηρίζεται στη μηχανοργάνωση 

όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και στην υλοποίηση της 

ηλεκτρονικής μεταξύ τους σύνδεσης. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να υπάρχει σύνδεση της ευρωπαϊκής εμπειρίας στην πολιτική 

του πεδίου της φαρμακευτικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των  

εμπλεκομένων φορέων στο ελληνικό σύστημα υγείας και στην αγορά του φαρμάκου. 

Ειδικότερα, στο επίμαχο ζήτημα του ορισμού της τιμής του φαρμάκου είναι 

ιδιαζούσης σημασίας η αξιοποίηση δεικτών που θεμελιώνονται σε πραγματικούς 

δείκτες της ελληνικής οικονομίας, ώστε η διαδικασία ορισμού της τιμής να 

συναρτάται λογικά με τυχόν αλλαγές, είτε στη σύνθεση είτε στο εύρος των μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιούμενων δεικτών αναφοράς, όπως π.χ. η χαμηλότερη τιμή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο μέσος όρος των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση  με 

μεταβολή ως προς τα κράτη – μέλη αναφοράς. Με βάση τα προτεινόμενα σενάρια, οι 

προϋπολογισμοί των ταμείων δεν υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις ώστε να 

μπορέσουν να επιτύχουν ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση κατά την 

υλοποίησή τους. 

 

1.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
18

 

Η αγορά του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας γενικότερα, είναι ιδιόμορφη διότι 

η ελεύθερη βούληση του καταναλωτή (ασθενή) είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αυτό 

οφείλεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση, στη σχέση αντιπροσώπευσης , στη φύση 

του προϊόντος(κοινωνικό αγαθό) και στην προκλητή ζήτηση. 

                                                 
18

Δραγκαλίδης Αθανάσιος (2011) Κλαδική μελέτη "Παραγωγή και εμπορία φαρμάκων", Τράπεζα 

Πειραιώς 
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 Ο όρος <<ασύμμετρη πληροφόρηση>> (information asymmetry) αναδεικνύει την 

υπεροχή της ιατρικής γνώσης συγκριτικά με τη γνώση του ασθενή, ο οποίος αδυνατεί 

να αντιληφθεί ή να διαχειριστεί αυτόνομα την κατάσταση της υγείας του. 

Η <<σχέση αντιπροσώπευσης>> (agencyrelationship) μεταξύ των επαγγελματιών 

υγείας και των  ασθενών επηρεάζει τον έλεγχο της ζήτησης των φαρμάκων από το 

γιατρό (ο οποίος ενεργεί σαν διαμεσολαβητής των ασθενών), ενώ ο ίδιος ο 

ασθενής(λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης) περιορίζεται απλώς στη διατύπωση 

της ανάγκης. 

Το φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό, εξαιτίας της αρχής της ισότιμης πρόσβασης των 

πολιτών στα αγαθά και στις υπηρεσίες της υγείας, δεν χρηματοδοτείται άμεσα από 

τον ασθενή, αλλά από τα συστήματα ασφάλισης, τα οποία τροφοδοτούνται μέσω 

φόρων και εισφορών. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν στην ιδιομορφία της φαρμακευτικής αγοράς, όπου 

άλλος διατυπώνει την ανάγκη, άλλος τη ζήτηση και άλλος πληρώνει το κόστος της 

αγοράς. 

Στο παράδοξο αυτό οφείλεται και η προκλητή ζήτηση (supplier - induceddemand) 

φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας γενικότερα, η οποία ζήτηση δεν ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες του ασθενούς, αλλά είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και 

της πρακτικής των ιατρών που οδηγεί τελικά σε υπερβάλλουσα κατανάλωση. 

Το φαινόμενο της υπερβάλλουσας κατανάλωσης (βλέπε υπερσυνταγογραφία), που 

είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, αλλά εμφανίζεται και στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες χώρες, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις ακολουθούμενες πρακτικές 

προώθησης των προϊόντων από τις φαρμακευτικές εταιρίες. 

Εξαίρεση αποτελούν τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), τα οποία 

μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς χωρίς ιατρική συνταγή. Τα ΜΗΣΥΦΑ  

είναι τα  μόνα φάρμακα, τα οποία επιτρέπεται να διαφημίζονται απ' ευθείας στο 

καταναλωτικό κοινό. Όμως, ακόμη και στην κατηγορία αυτή, παρά τη βελτιωμένη 

και πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών μέσω του διαδικτύου, τον καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησής τους έχουν οι γιατροί και σε κάποιο βαθμό οι 

φαρμακοποιοί. 

Ένας άλλος ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση, είναι η 

γενικότερη κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού που εξαρτάται από 

δημογραφικούς παράγοντες (γήρανση, κ.τ.λ.), τις διατροφικές συνήθειες 

(παχυσαρκία), τον τρόπο ζωής (κάπνισμα και λοιπές καταχρήσεις), τη φυσική 
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δραστηριότητα, κ.τ.λ. Οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία, αν και παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζουν 

εντυπωσιακή βελτίωση την τελευταία 5ετία. 

 

Παράγοντες Κινδύνου για την Υγεία 

  2006 2011 

Κάπνισμα 46,50% 35,80% 

Αριθμός Τσιγάρων Ημερησίως 24 19 

Καθημερινή Χρήση Οινοπνευματωδών 12,20% 10,10% 

Κατανάλωση Φρούτων και Λαχανικών (5 μερ. 

Ημερησίως) 

11,90% 6,80% 

Κατανάλωση Κόκκινου Κρέατος(5-7 φορές 

εβδομαδιαίως) 

8,60% 3,00% 

Φυσική Δραστηριότητα (5-7 φορές εβδομαδιαίως) 14,60% 27,00% 

Αυτοαναφερόμενη Κατάσταση Άγχους 33,60% 26,30% 

Αυτοεκτίμηση Επιπέδου Υγείας 76,7 75,8 

Πίνακας 1.4
19

: Παράγοντες κινδύνου για την Υγεία 

 

 Από την ανάλυση των στοιχείων ΕΟΠ και από τα συμπεράσματα ερευνών 

αγοράς, προκύπτει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση φαρμακευτικών 

προϊόντων, είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, μέγεθος 

οικογένειας, τόπος κατοικίας κ.τ.λ.),το διαθέσιμο εισόδημα, η κατάσταση της υγείας 

του πληθυσμού, η οικονομική συγκυρία, τα χαρακτηριστικά των 

φαρμάκων(αποτελεσματικότητα, παρενέργειες, κ.τ.λ.), το κύρος της κάθε μάρκας, η 

εμπορική πολιτική των εταιριών (προωθητικές ενέργειες, έμμεσες προμήθειες στους 

γιατρούς μέσω διεθνών συνεδρίων κ.τ.λ.) και οι κρατικές πολιτικές (τιμολόγησης, 

περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε περίοδο κρίσης, προστασίας της υγείας 

του πληθυσμού από επιδημίες, κ.τ.λ.). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της 

ΕΛΣΤΑΤ, ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας 

και  των φαρμάκων ειδικότερα, είναι η ηλικία. Αυτό είναι απόλυτα λογικό αφού με τη 

γήρανση η κατάσταση της υγείας επιδεινώνεται και απαιτείται η καθημερινή λήψη 

πολλών φαρμάκων. Έτσι,  για τα νοικοκυριά, των οποίων την οικονομική ευθύνη 
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 Πηγή: ΕΣΔΥ, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, 30/5/2011 
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φέρει άτομο ηλικίας 65-74 ετών, η αναλογία των δαπανών υγείας στη συνολική τους 

δαπάνη είναι 3πλάσια από αυτήν των νοικοκυριών, των οποίων την οικονομική 

ευθύνη φέρει άτομο ηλικίας ως 24 ετών, ενώ η δαπάνη τους για φάρμακα είναι 

10πλάσια (20πλάσια για τους άνω των 75 ετών). Θετική επίπτωση στη ζήτηση 

φαρμάκων έχει επίσης και η ύπαρξη μικρών παιδιών σε μια οικογένεια, αλλά η 

έρευνα Ο.Π. δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για τεκμηρίωση. 

 

     

Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου νοικοκυριού 

Χαρακτηριστικά 

νοικοκυριών 

Όλα τα 

νοικοκυριά 

Νοικοκυριά με υπεύθυνο: 

Μέχρι 

24 

ετών 

25 - 34 

ετών 

35 - 44 

ετών 

45 - 54 

ετών 

55 - 64 

ετών 

65-74 

ετών 

75 ετών 

και άνω 

Δαπάνες Υγείας σε € 128,17 37,38 127,14 148,37 147,41 128,68 123,44 104,3 

Δαπάνες Φαρμάκων 

σε € 
21,05 2,32 13,26 14,76 14,89 19,74 28,47 34,9 

Δαπάνες Υγείας/ 

Σύνολο Οικ. 

Δαπανών 

7,20% 3,20% 6,70% 6,50% 6,00% 6,60% 9,10% 12,40% 

Δαπ. Φαρμάκων/Σύν. 

Οικ. Δαπανών 
1,20% 0,20% 0,70% 0,60% 0,60% 1,00% 2,10% 4,10% 

Πίνακας 1.5
20

: Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου 

νοικοκυριού 

 

 

Το διαθέσιμο εισόδημα φαίνεται να μην επηρεάζει τη δαπάνη για φάρμακα, αφού από 

την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών προκύπτει ότι τα νοικοκυριά με 

υψηλότερα εισοδήματα έχουν χαμηλότερη δαπάνη(ακόμη και σε απόλυτες τιμές) από 

τα φτωχότερα νοικοκυριά. Το παράδοξο αυτό οφείλεται στην καλύτερη ηλικιακή 

διάρθρωση των εύπορων νοικοκυριών και στη γενικά καλύτερη κατάσταση της 

υγείας τους (υγιεινή διατροφή, τρόπος ζωής, προληπτική ιατρική, κ.λπ.). 
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 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
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Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού 

Χαρακτηριστικά 

νοικοκυριών 
Όλα 

Νοικοκυριά με μηνιαίο συνολικό εισόδημα 

Μέχρι 

750 € 

75111

00 € 

11011

450 € 

14511

800 € 

18012

200 € 

22012

800 € 

28013

500 € 

Άνω 

των 

3501 € 

Δαπάνες Υγείας σε € 128,17 65,4 92,79 100,11 110,22 118,67 141,54 167,64 230,98 

Δαπάνες Φαρμάκων 

σε € 
21,05 22,01 23,33 23,31 19,33 17,05 20,6 20,18 21,59 

Δαπ. Υγείας/Σύν. 

Οικ. Δαπανών 
7,20% 9,80% 

10,10

% 
8,20% 7,30% 6,60% 6,50% 6,50% 6,40% 

Δαπ. Φαρμάκων/Σύν. 

Οικ. Δαπανών 
1,20% 

3,30

% 
2,50% 1,90% 1,30% 0,90% 0,90% 0,80% 0,60% 

Πίνακας 1.6
21

: Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα του 

νοικοκυριού 

 

Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας 

Χαρακτηριστικά 

νοικοκυριών 

Όλες οι 

περιοχές 

Αστικές Περιοχές 

Ημιαστικέ

ς Περιοχές 

Αγροτικέ

ς 

Περιοχές 

Σύνολο 

Αστικών 

Περιοχώ

ν 

Περιφέρεια 

Πρωτευούση

ς 

Π. συγ/μα 

Θεσ/νικης 

Λοιπές 

Αστικές 

Περιοχέ

ς 

Δαπάνες Υγείας 

σε € 
128,17 134,71 138,84 132,77 129,11 119,18 112,03 

Δαπάνες 

Φαρμάκων σε € 
21,05 19,72 20,47 17,82 19,25 20,58 25,72 

Δαπ.Υγείας/Σύν. 

Οικ. Δαπανών 
7,20% 6,90% 6,90% 6,70% 7,10% 7,00% 8,30% 

Δαπ.Φαρμάκων/ 

Σύν. Οικ.  Δαπ. 
1,20% 1,00% 1,00% 0,90% 1,10% 1,20% 1,90% 

Πίνακας 1.7
22

: Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας 

 

Συγκεντρωτικά, το 62,9% των δαπανών για την υγεία καλύπτονται από το Δημόσιο 

ενώ το 37,1% των δαπανών καλύπτονται ιδιωτικά. Το 94,5% της φαρμακευτικής 

δαπάνης καλύπτεται από τα δημόσια ταμεία και το 5,4% από ιδιώτες, σύμφωνα με 

στοιχεία της ίδιας έρευνας του ΙΟΒΕ. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι το φάρμακο είναι 

κοινωνικό αγαθό, καθώς η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση. 

                                                 
21

 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
22

 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
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1.3 Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα 

 

Το εθνικό σύστημα υγείας της χώρα μας, η κατανόηση του οποίου βοηθά να 

διαπιστώσουμε πιο εύκολα το μέγεθος και την αναγκαιότητας της κρατικής 

παρέμβασης στη φαρμακευτική αγορά, είναι η εξής: 

Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα μεικτό σύστημα,  όπου επικρατεί η συμμετοχή 

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Συγκροτείται από τρία υποσυστήματα, τα 

οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, ιδιαίτερα όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτά είναι: 

 Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ) 

 Το ΙΚΑ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία προσφέρουν διαφορετική 

κάλυψη στους δικαιούχους περίθαλψης. 

 Ο ιδιωτικός τομέας, με πολυάριθμα διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, 

μαιευτήρια, εργαστήρια, ιατρεία και οδοντιατρεία. 

Η χρηματοδότηση του συστήματος εξασφαλίζεται από τρεις πηγές: 

 την κοινωνική ασφάλιση, 

 τον κρατικό προϋπολογισμό και 

 τα χρήματα των ασθενών. 

Στην άσκηση της πολιτικής της υγείας εμπλέκεται πλήθος αρμόδιων αρχών. Την 

αρμοδιότητα και την ευθύνη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΕΣΥ έχει το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Την εποπτεία των Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης έχει το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. Το Υπουργείο Άμυνας εποπτεύει τις υπηρεσίες υγείας του στρατού. Το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει την αρμοδιότητα παροχής 

φροντίδας υγείας στον αγροτικό πληθυσμό. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

καλύπτει τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους και τέλος, το Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών εποπτεύει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 

(ΟΠΑΔ). Αποτέλεσμα του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων είναι η δυσκολία 

χάραξης ενιαίας πολιτικής της υγείας και συντονισμού των δράσεων. 

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων αλλά και από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 
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Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1934 αποτελεί το 

μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, με 331 Μονάδες Ασφάλισης και 364 

Μονάδες Υγείας. Σύμφωνα με τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό του 2006, παρέχει 

περίθαλψη σε 5.550.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ενώ συνταξιοδοτεί 

918.000 συνταξιούχους. 

 

1.3.1Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 

Το φάρμακο αποτελεί ταυτόχρονα ένα μοναδικής σημασίας καταναλωτικό προϊόν, 

αλλά και κοινωνικό αγαθό, του οποίου η παραγωγή και η εμπορία βασίζεται στη 

λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας, ενώ ο έλεγχος της ποιότητας και της επάρκειάς 

του αποτελεί έργο του κράτους. Για αυτό το λόγο, οι κρατικές παρεμβάσεις  έχουν ως 

αντικείμενό τους κατά κύριο λόγο τον ορισμό των τιμών και τις διαδικασίες 

ασφαλιστικής κάλυψης της φαρμακευτικής δαπάνης.
23

 

 Με βάση τις προηγούμενες παραμέτρους τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι στρεβλώσεις της λειτουργίας της αγοράς του φαρμάκου, τα 

οποία επιβάλουν την παρέμβαση του κράτους; 

 Σε ποιο βαθμό χρειάζεται η υιοθέτηση προτύπων κατά την παρέμβαση της 

ελληνικής πολιτείας στην αγορά του φαρμάκου; 

Είναι γνωστό ότι ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην 

εναρμόνιση των πολιτικών για την υγεία και κατ’ επέκταση για το φάρμακο, 

διαπιστώνεται έλλειμμα και ιδιαίτερες δυσχέρειες στη μεταφορά επιτυχημένων 

επιλογών από χώρα σε χώρα, εξαιτίας του ότι κάθε οικονομία είναι διαφορετική και 

πιθανώς θα πρέπει και να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.
24

 

Για παράδειγμα, στη χώρα μας προωθείται το ακριβό φάρμακο και πολλές φορές το 

φάρμακο που δεν χρειάζεται. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο ο ιατρός να 

συνταγογραφεί  αλόγιστα με σκοπό να «πουλήσει». Από το σημείο αυτό θα έπρεπε να 

ξεκινάει η κρατική στρατηγική και παρέμβαση για το φάρμακο με την ανάληψη 

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.  

 

                                                 
23

Δημήτριος Θ.Τσάτσος. Ιανουάριος 2003 
24

Χριστίνα Γκόλνα , Ξενοφών Κοντιαδης , Κυριάκος. Σουλιώτης (2004) ¨Φαρμακευτική πολιτική στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη: λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο¨ Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 
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1.3.2 Δαπάνες φαρμάκου και πολιτικές εξυγίανσής τους 

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη του κράτους δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις 

φαρμακευτικές πωλήσεις, γιατί οι φαρμακευτικές πωλήσεις περιλαμβάνουν και τις 

πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και τις φαρμακαποθήκες. Ακόμη, οι φαρμακευτικές 

πωλήσεις περιλαμβάνουν και άλλα προϊόντα και φάρμακα που δεν είναι 

συνταγογραφημένα. Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί περίπου το 1/5 της 

συνολικής δαπάνης για την υγεία του κράτους. 

Η φαρμακευτική δαπάνη, λοιπόν, αποτελείται από
25

 : 

 τη συνολική δαπάνη για τα φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς εκτός 

νοσοκομείων και 

 την κατανάλωση φαρμάκων εντός των νοσοκομείων που αποτελεί τμήμα της 

δαπάνης για τη νοσοκομειακή περίθαλψη 

 

 

Διάγραμμα 1.4
26

: Φαρμακευτική Δαπάνη    

 

                                                 
25

Στοιχεία ΙΟΒΕ 2011- έρευνα Μ. Παπαγεωργίου  και Ε.Παλάκα  Παρατηρητήριο Οικονομικών 

Υγείας ΙΟΒΕ 
26

 Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Διεύθυνση Φαρμακευτικής Οίκου του 

Ναύτου , *εκτίμηση 
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Εισαγωγή 1.952 νέων φαρμάκων στην αγορά

Κατάργηση της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων
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Την περίοδο 2004-2009, η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων 

αυξήθηκε κατά 0,5 δις ευρώ. Στα επόμενα χρόνια, η δαπάνη αυτή έπρεπε να μειωθεί 

δραστικά στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών κατά 1-1,5 δις το χρόνο. 

Μερικές από τις αιτίες της αύξησης της δαπάνης για την υγεία και τα φάρμακα, όπως 

αναφέραμε και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, είναι η αλλαγή της 

ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού με την αύξηση της τρίτης ηλικίας, οι εξελίξεις 

στην ιατρική τεχνολογία και βιοτεχνολογία και τα ακριβότερα φάρμακα που 

ενσωματώνουν στο κόστος μεγαλύτερες δαπάνες R&D. Ακόμη,  λειτουργικοί 

παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την αύξησης της  δαπάνης για την υγεία είναι η 

ανυπαρξία ελέγχου (δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση, έλεγχος και αξιολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών), η έλλειψη μηχανοργάνωσης στο σύνολο του συστήματος 

υγείας, η έλλειψη συστήματος αποζημίωσης με εφαρμογή κριτηρίων οικονομικής 

αποτελεσματικότητας, και η υπερτιμολόγηση των ιατρικών εξετάσεων, συσκευών και 

ειδικών υλικών. Η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών, μπορούμε ακόμη να πούμε, 

ότι οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

 έλλειψη ελέγχου στην αλυσίδα διακίνησης των φαρμάκων 

  έλλειψη ελέγχου της συνταγογράφησης των ιατρών 

 έλλειψη κινήτρων για συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων. 

  ανυπαρξία ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών μεταξύ πρωτοτύπων και γενοσήμων 

Ενόψει της κρίσης και προκειμένου να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη της 

χώρας, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν κάποια μέτρα και να γίνουν κάποιες 

μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Υγείας. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και τη λήψη μέτρων για πληρέστερο και πιο ενδελεχή 

έλεγχο. Μερικές από τις πολιτικές αυτές είναι: 

 Αλλαγές του συστήματος τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων 

 Εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

 Εξαίρεση μη συνταγογραφούμενων και life-style φαρμάκων από αποζημίωση 

 Διεύρυνση της  χρήσης των γενοσήμων από τα νοσοκομεία 

 Επαναφορά της θετικής λίστας συνταγογραφούμενων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εσωτερικό και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο του φαρμάκου 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, παρά  τις συνεχείς προσπάθειες των  ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων για μείωση των δαπανών της φαρμακευτικής περίθαλψης, αυτή 

συνέχισε να αυξάνεται και μόνον μετά το 2005 οι ρυθμοί αύξησης μειώθηκαν στο 

5,7% από το 7,2% του 2004.
27

 Ενδεικτικά,  στην Ελλάδα το 2003 οι πωλήσεις 

φαρμακευτικών προϊόντων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τα νοσοκομεία 

και τις φαρμακαποθήκες, μαζί με τις παράλληλες εξαγωγές, ανήλθαν σε 4,3 δις 

ευρώ.
28

  

Ανεξάρτητα από τη δυναμική της αγοράς, βασική επιδίωξη πάντοτε 

παραμένει η  διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία (έτος 2005), για πολλές φαρμακευτικές επιχειρήσεις από τη χρονιά αυτή 

ξεκίνησε μια μεταβατική περίοδος, αφού η Φαρμακευτική Αγορά σε διεθνές επίπεδο 

δέχτηκε πιέσεις από την πλευρά των ρυθμιστικών Αρχών.
29

  

Μέσα από το παραπάνω πρίσμα, το ζήτημα της κρατικής παρέμβασης 

παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την άποψη του φαρμακευτικού 

δικαίου, του εμπορικού δικαίου, της εθνικής  φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, 

αλλά κυρίως από του ευρωπαϊκού δικαίου .  

Το δίκαιο που διέπει τα φάρμακα αποτελεί κλάδο του αποκαλούμενου 

«δικαίου υγείας» (health law). Σύμφωνα με τον Π Καπώνη
30

 «με τις αλλαγές σε 

νομοθετικό επίπεδο των ετών 2003-2005 υπήρξε ουσιαστική ανατροπή των μέχρι 

τώρα ισχυόντων παραδοσιακών κανόνων, κυρίως της σωρευμένης νομοθετικής 

δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του 

κάθε εθνικού φαρμακευτικού δικαίου. Όσο όμως το εν γένει λεγόμενο «ευρωπαϊκό 

δίκαιο υγείας», κατά το οποίο η διακίνηση των φαρμάκων εντάσσεται στα πλαίσια 

της δημόσιας υγείας, που σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 152 (129) της 

                                                 
27

 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Ετήσια Έκθεση 2007 (η αγορά του φαρμάκου 

στην Ελλάδα) υπό Χ. Κουσουλάκου και Β. Φραγκουλάκη) 
28

 (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) 
29

 (Π. Καπώνης Φαρμακευτικό Δίκαιο Τόμος Β’, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα) 
30

 Π. Καπώνης Φαρμακευτικό Δίκαιο Τόμος Β’, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα)   
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Συνθήκης ΕΕ αποτελεί μια θεμελιώδη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βρίσκεται υπό διαμόρφωση, το ίδιο συμβαίνει και με το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό 

δίκαιο, αφού πλέον πολλά θέματα επιλύονται σταδιακά μέσω της νομολογίας των 

διαφόρων εθνικών δικαστηρίων, αλλά κυρίως μέσω του Πρωτοδικείου Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων(Π.Ε.Κ.) και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.).» 

Μία άλλη ρυθμιστική δύναμη  αποτελεί τα τελευταία χρόνια το Δίκαιο του 

Ανταγωνισμού, το οποίο θα κληθεί να διαμορφώσει  τους κανόνες  της αγοράς, ιδίως 

μετά την έξαρση του παραλλήλου εμπορίου φαρμάκων ως και το πρόσφατο 

εμφανισθέν ηλεκτρονικό εμπόριο των φαρμάκων. 

 

2.2 Το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο 

 

2.2.1 Το Σύνταγμα31 

Αφετηρία και θεμέλιο της ρυθμιστικής και επεμβατικής λειτουργίας του κράτους  στο 

φάρμακο αποτελούν κυρίως οι συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 5 παρ 1 και 5 

και 21 Σ  που αμέσως πιο κάτω παρατίθενται . Μ’ αυτές καθιερώνεται η υποχρέωση 

του Κράτους να ρυθμίσει νομοθετικά  την παραγωγή ,την εμπορία και τη χρήση του 

φαρμάκου κατά τρόπο  που να εξασφαλίζεται η αρμονική ένταξη της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας στο γενικότερο πλαίσιο των  κανόνων προστασίας της υγείας, χωρίς να 

παραβιάζονται οι κανόνες της ελεύθερης οικονομικής δράσης της 

φαρμακοβιομηχανίας  ή να θίγεται η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια  του πολίτη. 

Οι διατάξεις αυτές είναι: 

«Άρθρο 5 παρ. 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και 

να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». 

 

«Άρθρο 5, παρ. 5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 

ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 

παρεμβάσεων». 

 

«Άρθρο 21 παρ. 3. Το  Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για 

την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.» 
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Για να υλοποιηθούν οι συνταγματικές επιταγές και η προπεριγραφείσα συνταγματική 

υποχρέωση του Κράτους επιβάλλεται  σειρά νομοθετικών μέτρων που κατατείνουν τόσο στην 

εξασφάλιση της κατάλληλης φαρμακευτικής περίθαλψης για  κάθε πολίτη   όσο και   στη 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας του φαρμάκου, με  θεσμοθέτηση ελέγχων πριν από την 

κυκλοφορία κάθε σκευάσματος 

Στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται ότι το κράτος 

υποχρεούται να προστατεύει την υγεία των πολιτών. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, το κράτος επιβάλλει  ελέγχους ποιότητας, εγκρίνει ή όχι την κυκλοφορία των 

φαρμακευτικών σκευασμάτων που υπάγονται στον ΕΟΦ και επιπλέον διασφαλίζει το 

δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει την κατάλληλη φαρμακευτική περίθαλψη. 

Στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα του  πολίτη στη 

φαρμακευτική περίθαλψη, ως μέρος της κρατικής υποχρέωσης- μέριμνας για την 

υγεία . Το κράτος ασκεί πολιτική για τη χορήγηση των φαρμάκων σε κάθε πολίτη, 

διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην υγεία  και συνεπώς μέρος της ρυθμιστικής του 

λειτουργίας αφήνει έδαφος και στον αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή στον 

πολίτη, προκειμένου να συναποφασίζει    για θέματα που αφορούν στη φαρμακευτική 

του μεταχείριση. Από το δικαίωμα στην υγεία απορρέουν αξιώσεις, τόσο για τη 

φαρμακευτική κάλυψη σε είδος  (innatura), όσο και  για χρηματικές αξιώσεις ως  

αποζημιώσεις για τις βλάβες που υφίσταται ενδεχομένως ο ασθενής ή οι οικείοι του 

από  σφάλματα, που μπορεί να οφείλονται σε ιατρική αμέλεια ή κακή  ποιότητα των 

φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν με την έγκριση του ΕΟΦ.  

Η αρχή του κράτους πρόνοιας καθώς και η αρχή της ισονομίας προσδιορίζουν-ή 

τουλάχιστον πρέπει να προσδιορίζουν-  τη χάραξη της φαρμακευτικής πολιτικής . Πιο 

συγκεκριμένα, η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να καταλήγει στην αναίρεση της 

ατομικής ελευθερίας, καθώς η εμπλοκή του κράτους στον τομέα της φαρμακευτικής 

πολιτικής δεν θα ήταν ανεκτό να οδηγεί σε μονόπλευρη και υπέρμετρη παρέμβαση ως 

προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της φαρμακευτικής κάλυψης των πολιτών και 

κατ’ επέκταση του δημόσιου τομέα σε βαθμό που να καταστρατηγείται η οικονομική 

και επιχειρηματική ελευθερία στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας του 

φαρμάκου. Για αυτό το λόγο, η κρατική παρέμβαση δεν πρέπει να μετέρχεται 

συνεχώς σε ρυθμιστικά μέτρα που υπονομεύουν την ιδιωτική οικονομική 

πρωτοβουλία ή οδηγούν σε  άμεση ή έμμεση μετατροπή της ελεύθερης οικονομίας σε 

κατευθυνόμενη. Συνεπώς, υποστηρίζεται βάσιμα ότι  υπέρμετροι περιορισμοί στην 

ελληνική φαρμακευτική αγορά, οι οποίοι θα προέκυπταν, για παράδειγμα από μια 
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ολοκληρωτική κρατική τιμολογιακή πολιτική για το φάρμακο, δεν είναι 

συνταγματικά ανεκτοί . Περιορισμοί που επηρεάζουν αρνητικά τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό, όχι μόνο δεν θα εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον, αλλά θα 

αποδεικνύονταν επιζήμιοι για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Στη χώρα μας ο νομοθέτης του συστήματος υγείας θα πρέπει να διαμορφώνει την 

πολιτική του  προγράμματος στον τομέα του φαρμάκου ως προς την τήρηση και τη 

διασφάλιση της κρατικής εποπτείας και του ελέγχου των ιδιωτικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην έρευνα, στην παραγωγή και στην εμπορία των 

φαρμακευτικών προϊόντων, διασφαλίζοντας από το κράτος την πρόσβαση κάθε 

πολίτη στη φαρμακευτική κάλυψη με όρους ανεκτούς προς την ανθρώπινη αξία, 

χωρίς όμως να καταλήγει σε μηχανισμούς κρατικοποίησης της παροχής 

φαρμακευτικής κάλυψης αλλά ούτε και σε περιορισμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

στον τομέα της φαρμακευτικής αγοράς. Η διαρκής εξασφάλιση της  «χρυσής τομής» 

ανάμεσα σε αυτά τα θεμελιώδη αντικείμενα ελευθερίας ορίζει και την επιτυχία κάθε 

πολιτικής και πρακτικής.    

Αυτό δεν σημαίνει ότι  η επιχειρηματική δράση  μπορεί να ασκείται απαλλαγμένη 

από κρατικούς ή άλλης μορφής θεσμικούς ελέγχους Ένα ολιγοπώλιο στη 

φαρμακευτική αγορά των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών θα οδηγούσε σίγουρα σε 

δυσθεώρητο ύψος τις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων και  θα δημιουργούσε 

πρόβλημα τόσο σε επίπεδο μικροοικονομικό όσο και μακροοικονομικό και 

δημοσιονομικό στον κλάδο του φαρμάκου. Έτσι,  με βάση της ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου , εθνικού και ευρωπαϊκού, ο 

ελεύθερος ανταγωνισμό και η εξασφάλισή του  αποτελεί  μια βασική προϋπόθεση για 

την επιτυχία μιας πολιτικής φαρμάκου ,εναρμονισμένης με το Σύνταγμα αλλά και με 

τις πενιχρές πλέον δυνατότητες της οικονομικής συγκυρίας 

Εκτός των άνω συνταγματικών προβλέψεων, επιβάλλεται και η αναφορά του αρθ. 16 

του συντάγματος, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και την προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας, δεδομένου ότι η φαρμακευτική έρευνα πλέον έχει κάνει 

τεράστιες προόδους και συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς να προσπαθεί να παράγει 

φάρμακα για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η ζήτηση νέων φαρμάκων 

συνεχώς αυξάνει με αποτέλεσμα οι κοινωνικοί προϋπολογισμοί υγείας που αφορούν 

κυρίως στη φαρμακευτική δαπάνη να χρειάζονται περισσότερη κρατική ενίσχυση. 

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες επιθυμούν την απόκτηση φαρμακευτικών προϊόντων σε 

χαμηλές τιμές ή και δωρεάν. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η φαρμακευτική δαπάνη 
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«γεννιέται» τη στιγμή που ο ιατρός χορηγεί τη συνταγή, καταναλώνεται από τον 

ασθενή και ο εκάστοτε ασφαλιστικός οργανισμός του Κράτους πληρώνει. Κατά αυτή 

τη λογική, ο έλεγχος του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης δεν είναι μια εύκολη 

υπόθεση και προϋποθέτει βέλτιστες πρακτικές  κόστους- αποτελεσματικότητας και 

μεγάλη κρατική παρέμβαση. 

Σχετική είναι επίσης και η συνταγματική καθιέρωση της αρχής του κοινωνικού 

κράτους (αρθ. 25 Σ), η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στον καθορισμό των 

νομοθετικών προτεραιοτήτων και στην ιεράρχηση των επιδιώξεων του νομοθέτη. 

Από τις παραπάνω παραθέσεις ανενδοίαστα προκύπτει ότι το  πλέγμα των 

συνταγματικών ρυθμίσεων είναι σε ικανοποιητικότατο βαθμό επαρκές για την 

ισορροπημένη νομοθετική  αντιμετώπιση των αντιθέσεων που αναφύονται από την 

ανάγκη εξασφάλισης της υγείας των πολιτών, της επιχειρηματικής δράσης  

(βιομηχανίας- εμπορίας του φαρμάκου), της επιστημονικής έρευνας και του 

δημοσιονομικού βάρους που συνεπάγεται η κρατική  πολιτική  της υγείας. 

 

2.2.2 Οι κύριες νομοθετικές ρυθμίσεις του φαρμάκου  

Η γέννηση των πρώτων στοιχείων του Ελληνικού Φαρμακευτικού Δικαίου φαίνεται 

να  συντελείται με το ΒΔ του 1837 «για την Ελληνική Φαρμακοποιία» Μετά την 

ίδρυση της Πρώτης Φαρμακευτικής Σχολής στο τότε «Οθώνειο Πανεπιστήμιο» το 

1843 ακολούθησε  το νομοθέτημα του έτους 1861 . 

Με  την έναρξη της προσπάθειας δημιουργίας σύγχρονου αστικού κράτους, ο 

Έλληνας νομοθέτης  ενδιαφέρθηκε για τη θέσπιση κανόνων σε σχέση με την 

παραγωγή , εισαγωγή και εμπορία του φαρμάκου. Έτσι,  παρά την έλλειψη 

οποιασδήποτε συνταγματικής επιταγής στο Σύνταγμα του 1911 ως και του 1952, 

άρχισε η συστηματική νομοθέτηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, με τη θέση σε 

ισχύ του από τις 14 Αυγούστου 1920 (ΦΕΚ 183Α) Διατάγματος της 25-5-1920 «περί 

πωλήσεως φαρμάκων, δηλητηρίων κ.λπ.…».  

\Πρέπει να σημειωθεί ότι, από το 1932 μέχρι και σήμερα, υπήρξαν αρκετές 

νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την κωδικοποίηση αυτής της νομοθεσίας, με πιο 

πρόσφατες εκείνη της δικτατορικής περιόδου το 1968 με τη διάταξη του άρθρου 10Α 

του Ν. 517/68 και την του 1991 με το άρθρο 12 του Ν. 1963/91, πλην όμως ποτέ 

μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση αυτή. 
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Ο Π. Καπώνης
32

 διακρίνει τις παρακάτω ιστορικές περιόδους της Φαρμακευτικής 

νομοθεσίας ως εξής: 

Η πρώτη περίοδος καλύπτει τα νομοθετήματα από το 1837 έως  την 1η Δημοκρατία 

το 1932, όταν έγινε η πρώτη κωδικοποίηση. 

Η δεύτερη περίοδος, έχει να επιδείξει ανούσια και χωρίς στόχο νομοθετήματα και 

φτάνει μέχρι την κατάλυση της Δημοκρατίας το 1967, όπου με τον Ν. 89/1967 ¨Περί 

εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών ¨ 

ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης για την  εγκατάσταση και τη λειτουργία των 

εταιριών αυτών. Αργότερα, με τα Ν.Δ 96/73 και 97/73, καθορίστηκαν τα ¨περί 

εμπορίας εν γένει φαρμακευτικών προϊόντων, διαιτητικών και καλλυντικών 

προϊόντων¨, όπου και ορίστηκαν θέματα  συσκευασίας και κυκλοφορίας 

φαρμακευτικών σκευασμάτων και καλλυντικών.  

 Η Τρίτη περίοδος, διαπνέεται και εμφορείται   από «αναγκαστικές», αδόκιμες, 

νομοθετικές, «επαναστατικές» παρεμβάσεις, που στην περίοδο μετά το 1974 

ακολουθήθηκε από εμβόλιμες νομοθετικές ευκαιριακές ρυθμίσεις. Με το Ν. Δ 

308/74, εκδηλώθηκε συστηματική κρατική παρέμβαση στη δραστηριότητα της 

φαρμακοβιομηχανίας. Με την καθιέρωση περιορισμών και προϋποθέσεων  στις 

άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και  την επιβολή ποσόστωσης 

επενέβη  των πωλήσεων των χονδρέμπορων προς τα Νοσοκομεία και τα Ιδρύματα 

(προσαύξηση 5%).Το 1978 με το Ν.Δ 784/78 εισήχθη το Δελτίων Τιμών για τα 

φάρμακα ,το οποίο θα εξέδιδε ο Υπουργός Εμπορίου και  θα το διαμόρφωνε η 

νεοσύστατη Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο, θα καθορίζονταν οι 

ειδικές τιμές πώλησης των φαρμάκων από τους φαρμακοπαραγωγούς στα 

Νοσοκομεία και στα Κρατικά Ιδρύματα. Μάλιστα, ο νομοθέτης εκείνη την περίοδο, 

για την προστασία της εγχώριας παραγωγής, προσέθεσε διάταξη σύμφωνα με την 

οποία ¨τα ημεδαπά ιδιοσκευάσματα προτιμώνται υποχρεωτικώς από τους 

προμηθευτές των ομοίων (όμοιας χημικής συνθέσεως) εξωτερικής προέλευσης¨. Η 

κρατική πρόθεση για παρέμβαση και έλεγχο του τομέα του φαρμάκου ήταν πλέον 

εμφανής, μέχρι το 1983, που τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 1316/83 για τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων, ένα από τα σοβαρότερα νομοθετήματα της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 

Με τον παραπάνω νόμο, ιδρύθηκε ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) με τη 

μορφή του ΝΠΔΔ και με τους εξής σκοπούς: 
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 την προστασία της δημόσιας υγείας  

 την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος  στον τομέα της παραγωγής, 

εισαγωγής και διακίνησης  των προϊόντων της αρμοδιότητάς του 

 την ανάπτυξη των σχετικών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων 

 την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας. 

Με το νόμο 1397 του 1983 (Νόμος Σκούπα), θεσμοθετήθηκε  η οργάνωση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, πάνω στον οποίο νόμο στηρίζεται εν μέρει η δομή 

του και σήμερα. Ο Νόμος 1397/83 έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις με 

τους Ν.2071/92, Ν.2194/94, Ν.2889/2001 κ.ά. Με την Υ.Α. Α6/10983/84 

θεσμοθετήθηκε  η ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από τις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις. Επίσης, με την Υ.Α Α6/10395/85 εξασφαλίστηκε η  εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες για μια γκάμα 

θεμάτων για τα φάρμακα, όπως η κυκλοφορία, η παραγωγή και η εισαγωγή 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (καλές πρακτικές κλπ). Το 1990 με την Α.Δ 

14/89 ορίστηκε για τους φαρμακοποιούς ποσοστό μεικτού κέρδους 35%, το οποίο 

υπολογίζεται στη χονδρική τιμή. Από το 1990, υφίσταται νομοθετική ρύθμιση που 

αφορά στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στις δαπάνες φαρμακευτικής 

περίθαλψης. Με το νόμο 1902, καθορίστηκε η συμμετοχή του ασφαλισμένου, που 

φθάνει στο 25% της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου(εξαιρούνται οι χρόνιες 

παθήσεις). Ειδική ρύθμιση, με την Υ.Α Α./7/1143/90, τέθηκε σε ισχύ και για 

ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων (ακριβά φάρμακα), που χορηγούνται με 

συμμετοχή 10% των ασφαλισμένων. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στο νόμο 1975/91  

διάταξη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η χορήγηση εξολοκλήρου δωρεάν 

φαρμάκων για ορισμένες κατηγορίες ασθενειών (π.χ. νεοπλασματικές ασθένειες, 

νεανικός διαβήτης κ.α.).(ισχύει σήμερα;) 

Την τέταρτη περίοδο τη χαρακτηρίζει μια πορεία αμφιταλαντεύσεων, μέχρι την 

ουσιαστική (σε μεγάλο βαθμό) αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος το 1991, με 

τη θέση σε ισχύ του Ν. 1963/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 

της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που τολμώντας να εισαγάγει 

νέες ρυθμίσεις, δεν κατάφερε να απεμπολήσει την παλιά νομοθετική δομή και 

νοοτροπία των νομοθετούντων της δεύτερης και τρίτης περιόδου. 

Η πέμπτη περίοδος, κατά την οποία αρχίζει μια νέα νομική κατεύθυνση, 

σηματοδοτείται από την υποχρεωτική εναρμόνιση της εθνικής Φαρμακευτικής 
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Νομοθεσίας με την Κοινοτική, και ουσιαστικά αρχίζει με τη θέση σε ισχύ της 

Οδηγίας 65/65/ΕΟΚ (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 22/9.2.1965) περί 

προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά 

με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (Α6/10395/85 Υπουργική Απόφαση 

«Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική για κυκλοφορία, παραγωγή και 

εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων). 

Κατά την περίοδο αυτή υπήρξαν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Το 1996, με την Α.Δ 

2 (τροποποίηση της Α.Δ 14/89), καθορίστηκε το ποσοστό μεικτού κέρδους για 

τους φαρμακοεμπόρους, το οποίο ανέρχεται στο 7% και παρέχεται ως υποχρεωτική 

έκπτωση. Για τους φαρμακοποιούς, το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε 

στο 34%. Επίσης στην ίδια διάταξη, οι τιμές των φαρμάκων που έχουν όμοια 

χημική σύνθεση (δραστικά συστατικά) ορίστηκαν στο 86% της τιμής πώλησης των 

αντίστοιχων πρωτοτύπων. Το 1997, με το νόμο 2519, ενισχύθηκε η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την επόμενη χρονιά, με την Υ.Α 

2264/97κρατική παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων άλλαξε και 

πάλι η Α.Δ 14/89, που αφορούσε στον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων, ενώ 

πιο συγκεκριμένα για τους φαρμακοεμπόρους το ποσοστό μεικτού κέρδους 

διαμορφώθηκε στο 8%, για τους φαρμακοποιούς το ποσοστό μεικτού κέρδους 

επανήρθε στο 35% της χονδρικής τιμής και τέθηκαν σε ισχύ κάποιες ακόμη 

κοστολογικές διαρρυθμίσεις. Παράλληλα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 

την ίδια χρονιά, καταργήθηκαν οι επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων επί της τιμής των 

φαρμάκων. Το 2001, με το νόμο 2920, δημιουργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών 

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Αποστολή του Σώματος αυτού ήταν η ανάπτυξη 

και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια 

συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους 

φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία  του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας. Το 2003, με το νόμο 3204 έγιναν τροποποιήσεις στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και κάποιες ρυθμίσεις για την τότε υπάρχουσα λίστα φαρμάκων. Κατά την 

περίοδο αυτή, έγιναν παρεμβάσεις κυρίως σε ποσοτικά στοιχεία των νόμων και όχι 

σε ποιοτικά. Ο νομοθέτης αυτήν την περίοδο ασχολήθηκε περισσότερο με 

κοστολογικά στοιχεία, όπως οι τιμολογιακές πολιτικές και οι προδιαγραφές της 

λίστας φαρμάκων, συνταγογραφούμενων αλλά και μη συνταγογραφούμενων. 

Τα τελευταία  χρόνια και κυρίως τη περίοδο  2003-2005, ξεκίνησε μια  φάση  

πολιτικών, κοινωνικών, αλλά κυρίως  οικονομικών αλλαγών και επικράτησε  η άμεση 



33 

 

και πληρέστερη πληροφόρηση, το ενιαίο της Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και η λεγόμενη Παγκοσμιοποίηση.
33

 Έτσι εισήχθη  και ισχυροποιήθηκε μια νέα 

νομική πραγματικότητα, απαλλαγμένη από νομικές μικροπολιτικές και ιδιοτελείς 

ρυθμίσεις, που αναφέρετο πλέον στο σύνολο των Ευρωπαίων φαρμακοποιών, αλλά 

όχι πάντα και προς το συμφέρον τους.
34

  

Μετά το 2004, με τους νόμους 3329/05 και 3370/05 επιβλήθηκαν διαρθρωτικές 

αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και γενικότερα στην οργάνωση και στη 

λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Με το νόμο 3408/05, 

επανακαθορίστηκαν εκ νέου οι τιμές των φαρμάκων, όπως για παράδειγμα η τιμή των 

φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας, η οποία ανήλθε σε ποσοστό 

80% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου. Ακόμη, ορίστηκε  ότι μετά τη 

λήξη του διπλώματος Ευρεσιτεχνίας των πρωτότυπων φαρμάκων, η τιμή τους θα 

μειώνεται κατά 20%. Επίσης την ίδια χρονιά, με την Υ.Α Α3/3525/05, η οποία 

αποτελούσε την τροποποίηση της Α.Δ 14/89, επιβλήθηκαν υποχρεωτικές εκπτώσεις 

στη διαμόρφωση των τιμών των πρωτότυπων και  των όμοιας δραστικής ουσίας 

φαρμακευτικών προϊόντων  και αναδείχθηκαν διάφορες υποχρεώσεις κοστολογικού 

χαρακτήρα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Μια σημαντική εξέλιξη, όμως που 

έλαβε χώρα στο θεσμικό πλαίσιοτης Αγοράς Φαρμάκου το 2006 ήταν η ψήφιση του 

Νόμου 3457 ¨περί Φαρμακευτικής Μεταρρύθμισης¨, με κυριότερο σημείο την 

κατάργηση της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Με αυτόν το νόμο, 

προβλεπόταν η αποζημίωση από την Κοινωνική Ασφάλιση όλων των νομίμως 

κυκλοφορούντων φαρμάκων στη χώρα που χορηγούνταν με ιατρική συνταγή, με 

κάποιες εξαιρέσεις (όπως τα ΜΗΣΥΦΑ και τα lifestyledrugs). Παράλληλα με την 

αποζημίωση όλων των φαρμάκων, το νέο σύστημα προέβλεπε την επιστροφή μέρους 

των φαρμακευτικών δαπανών από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία (rebate).  

Η εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης επρόκειτο να επηρεάσει αρνητικά τις 

παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων από την Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης, καθώς οι 

εγχώριες τιμές θα αυξάνονταν και κατά συνέπεια θα μειωνόταν το περιθώριο κέρδους 

των φαρμακεμπόρων. Παρόλα αυτά, οι τιμές φαρμάκων στην Ελλάδα θα 

εξακολουθούσαν να είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, επομένως η χώρα θα 
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διατηρούσε τη θέση της μεταξύ των βασικών χωρών προέλευσης φαρμάκων στο 

παράλληλο εμπόριο που διεξάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Όμως, ο τρόπος 

υπολογισμού του rebate (4%), καθυστέρησε δύο χρόνια και λειτούργησε με την Υ.Α 

Φ4200/14734/632/08 συμπληρωματικά του νόμου 3408/05. Με τον επόμενο νόμο, 

όμως, 3697/08, προστέθηκε και ποσοστό rebate ύψους 3% στις λιανικές πωλήσεις 

που επιβάρυνε και πάλι τις φαρμακοβιομηχανίες
35

. Η κατάργηση της λίστας των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων ήταν όμως προσωρινή. Με το άρθρο 12 του νόμου 

3816/2009, εξασφαλίστηκε η επαναεισαγωγή του καταλόγου συνταγογραφούμενων 

ιδιοσκευασμάτων και ορίστηκε ο εξορθολογισμός του πλαισίου χορήγησης 

ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες. Πολύ σύντομα, το 2010, υπήρξε πάλι 

αλλαγή στην τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, με το άρθρο 14 του νόμου 

3840/10, που όριζε ότι η τιμή των πρωτοτύπων φαρμάκων, των οποίων έχει λήξει το 

δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, μειώνεται κατά 20% και ότι τα γενόσημα καθορίζονται ως το 

80% της τιμής του πρωτοτύπου. Μέχρι στιγμής ισχύει  ότι η τιμή κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο παράγεται, συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα, 

προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών του 

φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτές τις 

πληροφορίες οφείλουν να τις δίνουν και τα κράτη μέλη (να είναι δηλαδή 

δημοσιευμένες).Επιβάλλεται ακόμα να γίνεται επαλήθευση αξιοποιώντας τις 

πληροφορίες, που οφείλουν να παραδίνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Ο νόμος 

αυτός συμπληρώθηκε και με την τροποποίηση των Α.Δ 7/09 και 8/09, σύμφωνα με 

τις οποίες υπήρξε  αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους των φαρμακοεμπόρων στο 

8%, η τιμή των  πρωτότυπων  φαρμάκων  μειωνόταν κατά 20% μετά τη λήξη τους 

όπως ισχύει μέχρι και σήμερα, ενώ για τα γενόσημα που κυκλοφορούν για πρώτη 

φορά στην ελληνική αγορά ορίστηκε η τιμή τους στο 72% (μέγιστο) της τιμής 

πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου. Για τα ήδη υπάρχοντα γενόσημα της αγοράς η 

τιμή τους καθορίστηκε μέχρι και στο 90% της τιμής του πρωτοτύπου
36

. Για τα 

γενόσημα προστέθηκαν και άλλες διατάξεις σύμφωνα με  τις οποίες καθορίστηκε η 

τιμή τους στις περιπτώσεις που δεν είναι ακριβώς όμοια, όταν δεν κυκλοφορούν σε 

άλλο κράτος της Ε.Ε και όταν  αντιστοιχούν σε πρωτότυπα που δεν κυκλοφορούν 

στην Ε.Ε. Όπως παρατηρούμε, ο νομοθέτης άρχισε  να προλειαίνει το έδαφος για τα 
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γενόσημα από τρίτες χώρες και όχι μόνο από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γεγονός που ευνοούσε  όχι μόνο τις εισαγωγές, αλλά και  την αγορά των γενοσήμων 

(ή παραπλήσιων φαρμάκων με τα πρωτότυπα), αφού έτειναν να είναι πιο φθηνά. Με 

την Υ.Α 54582 ρυθμίστηκε  ξανά η τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων και 

ορίστηκε η μείωση των ποσοστών κέρδους των φαρμακοεμπόρων, ενώ καταργήθηκε 

κάθε ρύθμιση των υποχρεωτικών εκπτώσεων προς τους ιδιώτες. Με το νόμο 3918/11 

και συγκεκριμένα με το άρθρο 34 καθιερώθηκε κλιμακούμενο ποσοστό επί των 

οφειλών των φαρμακείων υπέρ των κλάδων Υγείας, των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ), ως επιστροφή για κάθε μήνα υπό τον όρο εμπρόθεσμης 

καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλίμακα ξεκινούσε από 0% και έφτανε μέχρι 8% 

για τους κλάδους υγείας και 6,5% για τους ΦΚΑ, ανάλογα με το αιτούμενο ποσό των 

φαρμακοβιομηχανιών και εμπόρων από το δημόσιο. Με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου, 

ορίστηκε και μία επιπλέον έκπτωση 4% προς τους ΦΚΑ και το δημόσιο πάνω στην 

τιμή διατίμησης, η επονομαζόμενη τιμή κοινωνικής ασφάλισης. Η έκπτωση αυτή 

επιβάρυνε αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία και όχι τους τελικούς καταναλωτές. 

Επίσης, καθιερώθηκε ποσό επιστροφής για τις φαρμακευτικές εταιρίες που πωλούν 

στα δημόσια νοσοκομεία 5% πάνω στη νοσοκομειακή τιμή. Ο επόμενος νόμος 

3984/11, στα άρθρα του 68 και 69, ρύθμιζε  θέματα τιμολόγησης των φαρμάκων. 

Αναλυτικότερα, αναφερόταν στη θετική λίστα φαρμάκων, η οποία θα υπήρχε   εφεξής 

και στην τιμή των πρωτοτύπων φαρμάκων που μετά τη λήξη του Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας έπεφτε κατ΄ ελάχιστον 30%, ενώ δεν αναφερόταν στα γενόσημα. 

Μάλιστα, με την Υ.Α 95872 του 2011, αποφασίστηκαν συγκεκριμένες οδηγίες καθώς 

και ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο τίθετο σε εφαρμογή η διαδικασία του 

συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση και αναθεώρηση του θετικού 

καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Με την Υ.Α 128948 του ίδιου έτους, η 

τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων μειώθηκε κατ’  ελάχιστον 35% και για τα γενόσημα 

προστέθηκε και μία μείωση της τάξης του 15% πάνω στο 65% της τιμής του 

πρωτοτύπου. Επίσης, για τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων, καθιερώθηκε το 

Φύλλο Έρευνας και Τιμών Φαρμάκων σε ηλεκτρονική φόρμα, το οποίο παραδίδεται 

σε όλες τις φαρμακευτικές εταιρίες, προκειμένου να συμπληρωθεί και να υπογραφεί 

από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου. Ακόμη, στην ίδια Υ.Α 

καθορίστηκαν τα κοστολόγια, οι όροι κυκλοφορίας και το ανώτατο ποσοστό καθαρού 

κέρδους (8,5%) των φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, έχουν πάρει έγκριση 

από τον ΕΟΦ και δεν κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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έχει και ο νόμος 4042 του 2012, που είναι και ο εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου, 

που υπέγραψε η Ελλάδα στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσής της εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης. Ο νόμος αυτός αναφέρεται εκτενώς στα φάρμακα, στα 

νοσοκομεία και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης( άρθρα 10-26). Πιο 

συγκεκριμένα, ο εφαρμοστικός νόμος έρχεται να ρυθμίσει και να συμπληρώσει τις 

διατάξεις του νόμου 3918/2011επαναρυθμίζοντας το rebate και προσθέτοντας ένα νέο 

τρόπο με τον οποίο οι πωλήσεις των φαρμάκων θα έχουν κι αυτές επιστροφή 

χρημάτων. Ο νέος αυτός τρόπος επιστροφής ποσοστού χρημάτων από τις 

φαρμακοβιομηχανίες επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το έλλειμμα του 

Προϋπολογισμού για τη Φαρμακευτική Περίθαλψη, η ποσοστιαία αναλογία 

συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη φαρμακευτική δαπάνη, το μερίδιο αγοράς κάθε 

φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας, η δυνατότητα τελικού 

συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τα συνολικά μεικτά κέρδη κάθε 

εταιρίας, η συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που 

κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και άλλες 

χρηματοδοτικές λεπτομέρειες (στοιχεία ΕΟΦ πωλήσεων , παράλληλων εξαγωγών 

κλπ).  Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3918/2011,  ρυθμίζονται επί της 

ουσίας και κοστολογικά θέματα που αφορούν στα πρωτότυπα και στα γενόσημα 

φάρμακα. Αναλυτικότερα, οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων μετά τη λήξη της 

ευρεσιτεχνίας  τους πρέπει εφεξής να μειώνονται κατ’ ελάχιστον στο 50% της 

αρχικής τους τιμής, ενώ η τιμή του πρώτου γενοσήμου του φαρμάκου που έχει λήξει 

να είναι μειωμένη κατ’ ελάχιστον 60%. Η τιμή των γενοσήμων μειώνεται κατά 10% 

επιπλέον όταν δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Επιπλέον, επιβάλλεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και η υπόδειξη της 

δραστικής ουσίας και όχι του φαρμάκου από τους ιατρούς( από 1/6/2012). Στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 21, ο νομοθέτης προτείνει  τη δυνατότητα μειωμένου 

ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για τους ασφαλισμένους, όταν 

χορηγείται το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής ουσίας με αυτό που 

έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με τη συναίνεση του ασφαλισμένου. Μάλιστα, 

στην περίπτωση, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει ακριβότερο 

φάρμακο όμοιας δραστικής ουσίας, ο ΦΚΑ αποζημιώνει την τιμή του φθηνότερου 

και ο τελευταίος πληρώνει τη διαφορά. Ακόμη με το άρθρο 22 του ίδιου νόμου, 

αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011, στην οποία 

ρυθμίζεται πλέον ότι η τιμή κοινωνικής ασφάλισης (ΤΚΑ), η οποία συνίσταται στην 
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τιμή του παραγωγού ή του εισαγωγέα, θα δίνεται στους ΦΚΑ μειωμένη κατά 9% και 

θα βαρύνει αποκλειστικά τους ΚΑΚ (κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων)
37

. 

Παράλληλα με το παραπάνω rebate ορίζεται από 1/01/2012 επιπρόσθετη 

κλιμακούμενη επιστροφή ανάλογα με το συνολικό όγκο των πωλήσεων του κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος  του προηγούμενου τριμήνου από 0% έως 8%. Τέλος, στο 

άρθρο 34 του νόμου 3918/2011 προστίθεται η καθιέρωση επιπλέον κλιμακωτού 

ποσοστού επιστροφής σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς του φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης από 0% έως 5% (αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).  

Συμπερασματικά, παρ’ όλες τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα, η κυριότερη 

αδυναμία του θεσμικού πλαισίου παραμένει η μη ενσωμάτωση κριτηρίων 

οικονομικής αξιολόγησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το νέο σύστημα 

αποζημίωσης, αλλά και το σύστημα τιμολόγησης, λαμβάνουν υπόψη τους 

αποκλειστικά κριτήρια κόστους με τη στενή έννοια του όρου, και όχι κριτήρια 

κόστους-αποτελεσματικότητας, παρόλο που τα τελευταία είναι τα μόνα που μπορούν 

να δώσουν απάντηση στο ερώτημα εάν το αποτέλεσμα σε όρους υγείας δικαιολογεί 

τα χρήματα που πληρώνουμε γι’ αυτό. 

 

2.3 Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο 

 

2.3.1 Κρατική παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύμφωνα με τον Π.Καπώνη
38

 «το πρόβλημα  που τέθηκε τα τελευταία χρόνια, 

για τη δόμηση μιας σύγχρονης φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεν είναι πλέον νομικό ή 

νομοτεχνικό, δεν εξαρτάται καν από τη βούληση μιας κυβέρνησης ή μιας 

συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, ούτε εμπεριέχει επιστημονικές ή 

επαγγελματικές εξασφαλίσεις, αλλά στην υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

έχει να κάνει με τις υπαγορεύσεις των νέων κανόνων της Παγκόσμιας Αγοράς και με 

το βαθμό «αντίστασης» όσον αφορά στη δημιουργία νέων νομικών κανόνων, 

απαλλαγμένων από την άλωση ενός αχαλίνωτου αθέμιτου παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, που στον τομέα του φαρμάκου όλο και περισσότερο προσπαθεί να 

εξαφανίσει αρχές που βασίζονται στην επιστήμη, την κοινωνική ηθική, τη διατήρηση 
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ενός σύγχρονου και πανευρωπαϊκού μεν αλλά υγιούς προσώπου μιας κοινωνίας, που 

θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από έναν πολιτισμό με ανθρώπινο πρόσωπο». 

Επιβάλλεται πλέον η προστασία του καταναλωτή-ασθενή και η εξασφάλιση 

διατήρησης και ανάπτυξης των φυσικών επιστημονικών φορέων της Υγείας προς 

αυτόν. Μέσα όμως στα νέα πλαίσια αυτής της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής 

νομοθεσίας (και κατ’ εναρμόνιση και της ελληνικής), η διατήρηση του χαρακτήρα 

των διατάξεων αυτών ως αναγκαστικών κανόνων δικαίου, της διατήρησής τους 

δηλαδή ως κανόνων δημοσίας τάξεως, λόγω του ότι αφορούν στο υπέρτατο αγαθό 

της Υγείας, θεωρείται παγιωμένη. 

Την αναγκαιότητα αυτή την έχει αναγνωρίσει το κοινοτικό φαρμακευτικό 

δίκαιο, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν στους χονδρεμπόρους και στα 

πρόσωπα που έχουν άδεια χορήγησης φαρμάκων στο κοινό, υποχρεώσεις δημοσίας 

υπηρεσίας, αφού και κατά τον «Κοινοτικό Κώδικα για τα φάρμακα για ανθρώπινη 

χρήση» (Οδηγία 2001/83/ΕΚ), «Κάθε κανόνας που διέπει την παραγωγή, διανομή ή 

χρησιμοποίηση φαρμάκων πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας 

υγείας». 

Γίνεται εμφανές στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στα θέματα αυτά, ότι η αντίθεση  των αυστηρών κανόνων του 

Διοικητικού Δικαίου προς  εκείνους  της φιλελεύθερης νομικής αντίληψης των 

κανόνων του Εμπορικού Δικαίου, που αφορά στην Αγορά υπέρτερων κοινωνικών 

αγαθών, μπορεί να εξισορροπείται. 

Σήμερα, γίνεται δεκτό  ότι ο τελικός στόχος (σκοπός) του εν γένει 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, και μάλιστα ιδιαίτερα του Δικαίου του Ανταγωνισμού, είναι η 

προστασία του Ευρωπαίου Καταναλωτή ή πιο εύστοχα η εξασφάλιση δικαίου οφέλους 

στον καταναλωτή αυτόν. 

Κατά τη διάπλαση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε σχέση με την 

ιδιόμορφη «αγορά» του φαρμάκου, που ενέχει στοιχεία υπέρτερων αξιών από εκείνες 

του εμπορίου, αξιών που αφορούν στη ζωή και στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, 

επεμβαίνουν ως συν-δημιουργοί στη νομική σκέψη, τόσο Συνταγματικές διατάξεις, 

όσο και οι lexspecialis της Εθνικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, στην οποία για 

πρώτη φορά γίνεται αναφορά στον ασθενή-καταναλωτή στον Κώδικα της Ελληνικής 

Φαρμακευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 340/1993 άρθρο 3), κατά το μέτρο βέβαια που 

δεν αναιρούνται από το Κοινοτικό Δίκαιο. 
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Στη συνδιαμόρφωση λοιπόν μιας νέας Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, ως μέρος 

του μελλοντικού μας κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου, υπεισέρχεται και  το Κοινοτικό 

Δίκαιο για την προστασία της Υγείας (όπως το άρθρο 30 ΣυνθΕΕ [Ρώμης], η Οδηγία 

92/26/ΕΟΚ για τη χονδρική πώληση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση [εσωτερικό 

δίκαιο Π.Δ. 194/1995] κ.ά.). 

Σύμφωνα με τον Grossman (1972), η ζήτηση των φαρμάκων είναι παρόμοια με τη 

ζήτηση της υγείας. Ο καθορισμός ορίζεται από τον κύριο συντελεστή στη σχέση 

ιατρού – ασθενή, δηλαδή από αυτόν που διαγιγνώσκει και υπαγορεύει τη 

θεραπευτική αγωγή στον ασθενή, τον ασθενή αλλά και το κράτος που πληρώνει το 

μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης του φαρμάκου, χωρίς να καθορίζει την ποσότητα. Ο 

ιατρός επηρεάζει την κατανάλωση μέσω του ασθενή και ταυτόχρονα το προσωπικό 

του εισόδημα συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των πράξεων που εκτελεί.
39

 

Επειδή τα φάρμακα θεωρούνται θεμελιώδη αγαθά, υπάρχει η δυνατότητα αυθαίρετου 

προσδιορισμού των τιμών. Συνεπώς, η παρέμβαση του κράτους για την εξασφάλιση 

της ασφάλειας των προϊόντων, την επιβολή ελέγχου στα κέρδη και στις τιμές, καθώς 

και τη ρύθμιση της προώθησης και της διαφήμισης, θεωρείται αναγκαίος μηχανισμός 

για τον έλεγχο της συνολικής κατανάλωσης των φαρμάκων. Προς την κατεύθυνση 

αυτή έχουν ληφθεί μέτρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικά από τα σημαντικότερα μέτρα 

είναι:
40

 

 Ο έλεγχος της συνταγογραφίας 

 Η συμμετοχή των καταναλωτών στο κόστος 

 Η μεταβολή του τρόπου αποζημίωσης των ιατρών  

 Η εισαγωγή προϋπολογισμών στους οικογενειακούς ιατρούς 

 Ο έλεγχος των τιμών της βιομηχανίας 

 Ο ανταγωνισμός των τιμών με την κυκλοφορία φαρμάκων βασικής 

χημικής σύνθεσης ή την παράλληλη εισαγωγή φτηνών φαρμάκων 

 Η υιοθέτηση αρνητικών ή θετικών καταλόγων συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς συνταγή και δεν καλύπτονται από την 

ασφάλιση 
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Αυτές οι πολιτικές ελέγχου του κόστους των δαπανών κατευθύνονται προς τη ζήτηση 

και λειτουργούν επί των ασθενών και των ιατρών, οι οποίοι διαμορφώνουν τη ζήτηση 

μέσα από τη συνταγογραφία. Τα οικονομικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη ως 

κίνητρα ή αντικίνητρα για τους ενδιαφερόμενους ιατρούς και χρήστες, σε βάθος 

χρόνου θα περιορίσουν τη φαρμακευτική δαπάνη. Πρόσφατα, οι προϋπολογισμοί για 

τους ιατρούς στη Μεγάλη Βρετανία και η καθιέρωση ορίου συνταγογράφησης 

έδρασαν κατασταλτικά ως προς τη φαρμακευτική δαπάνη. Επίσης, μέσω του ελέγχου 

των τιμών, ο οποίος έχει ως στόχο τα κέρδη των βιομηχανιών,  κινητοποιούν τον 

ανταγωνισμό τιμών και την ανάπτυξη των αγορών γενοσήμων φαρμάκων.
41

 Όσο 

αφορά τα κυκλοφορούντα προϊόντα που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 

αρνητικοί κατάλογοι συνταγογραφούμενων φαρμάκων μεταθέτουν στον ασθενή το 

πλήρες κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης, μειώνοντας την κατανάλωση 

φαρμάκων αμφίβολης αποτελεσματικότητας, οι δε κατάλογοι θετικών 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία 

υποδείγματος ελεγχόμενης φροντίδας. Η κατάχρηση των μέτρων κρατικής 

παρέμβασης μπορεί να επιφέρει παρενέργειες και να προσανατολίσει τους ασθενείς 

σε υποκατάστατη φαρμακευτική φροντίδα σε σχέση με τη νοσοκομειακή. 

 

2.3.2 Προστιθέμενη αξία των φαρμάκων στον τομέα της φαρμακευτικής 

περίθαλψης στην Ευρώπη. 

Η ενδεδειγμένη οικονομική διαχείριση των φαρμάκων ήταν, είναι, και θα είναι στο 

μέλλον πολιτικό κατόρθωμα, αφού συνεχώς λαμβάνουν χώρα μειώσεις κόστους στο 

φαρμακευτικό τομέα, παρά το γεγονός ότι κατά μέσο όρο η φαρμακευτική δαπάνη  

καταλαμβάνει το 17% της συνολικού κόστους για την υγεία στην Ευρώπη.  Αν και 

πολλές χώρες στην Ευρώπη δε λαμβάνουν όσο θα έπρεπε υπόψη τους τη θεραπευτική 

και  οικονομική αξία των φαρμάκων, έχει αποδειχθεί, τόσο με όρους 

μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας, ότι τα «καλά φάρμακα» έχουν σημαντική 

συμβολή  στη μείωση του συνολικού κόστους όσο και στην αύξηση του επιπέδου 

ζωής των ασθενών. Επίσης, τα «καλά φάρμακα», ως σημαντικοί παράγοντες 

οικονομίας, μειώνουν το κόστος σε όλους τους τομείς της φαρμακευτικής περίθαλψης 

(πχ παραμονή σε νοσοκομεία, αναπηρίες κλπ). 
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Αυτή η συμβολή των φαρμάκων στα οικονομικά ονομάζεται οικονομική προτιθέμενη 

αξία (EconomicValueAdded ).Η προστιθέμενη αξία των φαρμάκων αποτελεί βασικό 

κεφάλαιο στην Επιστήμη της Οικονομίας της Υγείας (Health Economic). Ωστόσο 

στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ως μόνη εξαίρεση (σύμφωνα με το Υπουργείο 

Υγείας) αναφέρεται η οικονομική αξιολόγηση των φαρμάκων, χωρίς όμως να 

υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες και πρόοδος στο κομμάτι αυτό.  

Η οικονομική αξιολόγηση αναφέρεται στην αξιολόγηση δύο ή περισσοτέρων 

εναλλακτικών μεταξύ τους θεραπειών  ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα. Είναι ο 

συνδυασμός τεχνικών και μεθόδων, οι οποίες έχουν ως σκοπό την επιλογή 

αποτελεσματικών ιατρικών πρακτικών που βελτιώνουν τη σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, η οικονομική αξιολόγηση κατευθύνει 

τους διαθέσιμους πόρους προς θεραπείες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος. Επίσης, μπορεί να αναδείξει εκείνες τις 

καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες αξίζουν να χρηματοδοτηθούν από το σύστημα 

υγείας. 

Οι κύριες τεχνικές Οικονομικής αξιολόγησης είναι:
42

 

 Κοστολόγηση της ασθένειας (Costofillness) 

 Ανάλυση της ελαχιστοποίησης του κόστους (Costminimization) 

 Ανάλυση του κόστους/αποτελεσματικότητας (Cost/effectiveness) 

 Ανάλυση του κόστους/χρησιμότητας (Cost/utility) 

 Ανάλυση του κόστους/οφέλους (Cost/benefit) 

Η Οικονομική αξιολόγηση αποτελεί πεδίο των Οικονομικών της Υγείας (Health 

Economics) και εντάσσεται στις μεθόδους αξιολόγησης της Τεχνολογίας της 

Υγείας.Τα Οικονομικά της Υγείας δίνουν έμφαση στις έννοιες της ιατρικής 

αποτελεσματικότητας (effectiveness) και της οικονομικής αποδοτικότητας 

(efficiency) μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής παρέμβασης. Αποτελεσματικότητα 

καλείται η στάθμιση των επιπτώσεων μιας θεραπείας στην καθημερινή πράξη, ενώ 

αποδοτικότητα η αναζήτηση του τρόπου επίτευξης του μεγαλύτερου κοινωνικού και 

οικονομικού οφέλους με το μικρότερο δυνατό κόστος.
43

 Στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, η αξιολόγηση της Τεχνολογίας της Υγείας επικεντρώθηκε στο 

παρελθόν στην αξιολόγηση των περισσότερων φαρμάκων. Στο διάστημα των 
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τελευταίων 30 ετών, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των μελετών που 

επικεντρώθηκαν στα φάρμακα, με αποτέλεσμα το 2006 να αποτελούν το 45,9% των 

ερευνών.
44

.Όλο και περισσότερες μορφές Τεχνολογίας της Υγείας αποτελούν 

αντικείμενο αξιολόγησης (ιατρικά μηχανήματα, επεμβατικές τεχνικές, διαγνωστικά 

εργαλεία). 

 

2.3.3 Ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία 

Η φαρμακευτική βιομηχανία μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Αρχικά, 

μπορούμε να διαχωρίσουμε τα φάρμακα σε συνταγογραφούμενα και μη 

συνταγογραφούμενα - ΜΗΣΥΦΑ (OTC = overthecounter). Τα πρώτα πωλούνται 

αποκλειστικά από τα φαρμακεία με συνταγή ιατρού, ενώ τα δεύτερα χωρίς. 

Ένας άλλος διαχωρισμός θα μπορούσε να είναι σε πρωτότυπα, τα οποία χωρίζονται 

σε καινοτόμα και "me-too" προϊόντα, και γενόσημα (generics). Τα πρωτότυπα 

προστατεύονται από πατέντες και αναπτύσσονται ή/και παράγονται από μία 

φαρμακευτική εταιρία. Τα καινοτόμα, είναι φάρμακα για τη θεραπεία ή την πρόληψη 

ασθενειών που μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετωπίζονταν, ενώ τα "me-too" έχουν 

διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες σε σχέση με τα ήδη 

υπάρχοντα φάρμακα και δεν έχουν την ίδια χημική δομή, εφόσον αυτή προστατεύεται 

από πατέντες. 

Τα γενόσημα είναι ακριβή αντίγραφα των ήδη υπαρχόντων φαρμάκων και 

παράγονται μόνο μετά τη λήψη της πατέντας του αντίστοιχου πρωτότυπου φαρμάκου. 

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι έχουν ελάχιστο κόστος έρευνας και ανάπτυξης 

(μερικές φορές ακόμα και μηδενικό), με αποτέλεσμα οι τιμές τους να είναι κι αυτές 

με τη σειρά τους χαμηλές. Γι' αυτό το λόγο, με την είσοδο των γενοσήμων φαρμάκων 

στην αγορά, μειώνονται σημαντικά και οι τιμές των πρωτότυπων φαρμάκων. 

Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπιστεί η απειλή των γενοσήμων, όλο και 

περισσότεροι παραγωγοί πρωτότυπων φαρμάκων εμπλέκονται στην παραγωγή μίας ή 

περισσότερων μορφών γενοσήμων, λίγο πριν τη λήψη της εκάστοτε πατέντας. Έτσι, 

μπορούν να ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς γενοσήμων, πριν εμφανιστούν κι 

άλλες εταιρίες που να πωλούν τον ίδιο τύπο γενόσημου φαρμάκου. Όπως είναι 

λογικό, στη φαρμακευτική αγορά, όπως και σε κάθε άλλη μορφή αγοράς αγαθών, 
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υπάρχουν πολλές μορφές πελατών. Ειδικότερα, στη φαρμακευτική αγορά έχουμε 

τους εξής τύπους: 

 Συνταγογράφος: γιατρός 

 Αυτούς που ασκούν σημαντική επιρροή στην επιλογή φαρμάκου: νοσοκομεία, 

νοσηλεύτριες, καθηγητές ιατρικής, opinion leaders (διαμορφωτές άποψης), 

ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, κυβέρνηση, σύλλογοι ασθενών 

 Καταναλωτής: ασθενής 

 Χρηματοδότης: κατά ένα μέρος ο ασθενής και κατά ένα άλλο, άμεσα ή 

έμμεσα, το κράτος ή κάποιος τρίτος παράγοντας (ανάλογα με τη χώρα), καθώς 

και διάφοροι κρατικοί και ιδιωτικοί μηχανισμοί. 

 

2.3.4 Οι νεότερες εξελίξεις της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη45
 

Στις μέρες μας, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ευρώπη έρχονται αντιμέτωπες με 

έναν διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο λόγω των έντονων διακυμάνσεων στη ζήτηση των 

φαρμάκων. Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται στην εμπλοκή κι άλλων παραγόντων, 

εκτός των ιατρών, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι 

οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ, στην επιλογή των θεραπευτικών μέσων. Οι 

περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα με αποτέλεσμα να μειώνεται βαθμιαία η αποδοτικότητά τους. Τα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνουν, εκτός του ότι δε φαίνεται να αποδίδουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, φέρνουν τις εταιρείες σε ολοένα και πιο 

δυσχερή θέση. 

Στην Ευρώπη, οι εταιρείες αρχίζουν να ψάχνουν για νέα μοντέλα, τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα που ισχύουν στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Με άλλα λόγια, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που θα επηρεάζει πιο 

αποτελεσματικά τα πρόσωπα, τις ομάδες, τους οργανισμούς και τα συστήματα που 

εμπλέκονται κι επηρεάζουν την περίθαλψη και τις πολιτικές στο χώρο της υγείας. 

Ειδικότερα, οι αλλαγές που αναμένονται είναι οι ακόλουθες:
46

 

 Αναμένεται μείωση του ρυθμού αύξησης των ευρωπαϊκών αγορών, από το 4% 

στο 2%. 
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 Οι εταιρείες θα αναγκάζονται να εφαρμόζουν προγράμματα περιορισμού 

κόστους, καθώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα των τμημάτων Έρευνας και 

Ανάπτυξης, οι πατέντες θα λήγουν όλο και πιο σύντομα και οι πληρωτές θα 

ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις. Τα προγράμματα αυτά εικάζεται ότι θα 

οδηγήσουν σε γενικότερη συρρίκνωση όλης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

 Οι περισσότερες εταιρείες αναμένεται να μειώσουν τα έξοδα προώθησης και 

marketing στα επόμενα 2 χρόνια. Σύμφωνα με μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν, το 80% των εταιρειών που έχουν μειώσει τις ομαδικές 

πωλήσεις τα τελευταία 2 χρόνια, προτίθενται να το επαναλάβουν και για τα 

επόμενα 2. Αρχίζουν να δημιουργούνται νέα μοντέλα, τα οποία δε θα δίνουν 

έμφαση στην αξία του φαρμάκου αλλά στη συνολική αξία της θεραπείας (πχ 

IntegratedDiseaseManagement). 

 Αρκετές εταιρείες ξεκινούν πωλήσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπλεκομένων 

(όπως ασθενείς, νοσοκομεία κλπ), ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές 

δραστηριότητες marketing και τις πωλήσεις αποκλειστικά σε γιατρούς. Ως 

αποτέλεσμα, αλλάζουν και τα εργαλεία marketing (πχ έντυπο υλικό και 

συνέδρια) σε νέες μορφές όπως το Marketing Οικονομίας της Υγείας 

(HealthEconomicMarketing) και τα προγράμματα Συμμόρφωσης των 

Ασθενών. 

Όλες αυτές οι αλλαγές αναμένεται να έχουν ως επακόλουθο την αύξηση της 

πολυπλοκότητας στα τμήματα πωλήσεων και marketing, δημιουργώντας την ανάγκη 

για διαχείριση της πολυπλοκότητας (managing complexity) από τα στελέχη των 

εταιρειών. Οι εταιρείες, λοιπόν, καλούνται να δημιουργήσουν μία νέα σειρά 

εμπορικών δυνατοτήτων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

επερχόμενες αλλαγές. 

Συμπερασματικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι αλλαγές που έχουν 

εντοπιστεί για την ελληνική φαρμακευτική αγορά πραγματοποιούνται και εντός ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο αλλάζει ταχύτατα. Κάποιες κοινές αλλαγές, όπως η 

συρρίκνωση της φαρμακευτικής βιομηχανίας και η ανάγκη περιορισμού του κόστους, 

διαφοροποιούνται ουσιαστικά μόνο ως προς την ένταση των αιτιών που τις 

προκαλούν. Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στη μείωση του κόστους της 

φαρμακευτικής περίθαλψης βραχυπρόθεσμα, ενώ στην Ευρώπη ενδιαφέρονται για 

την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής περίθαλψης και με οικονομικούς όρους.  
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2.3.5 Κύριες διαφορές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου από το ευρωπαϊκό  

Υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες, στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας συγκριτικά 

με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυριότερες από αυτές που έχουν 

διατυπωθεί από αναλυτές είναι οι εξής:
47

 

 Δεν διασφαλίζεται η αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των 

φαρμακευτικών καινοτομιών και κατά συνέπεια η κατοχύρωση των 

φαρμακευτικών προτύπων προϊόντων 

 Τα προϊόντα μπορούν να προσφέρονται χωρίς ιατρική συνταγή από τα 

φαρμακεία, με εξαίρεση τα ναρκωτικά και τα σκευάσματα που προκαλούν εθισμό 

και εξάρτηση 

 Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε θετικός ή αρνητικός κατάλογος 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Σήμερα, μόνο το ΙΚΑ διαθέτει ένα θετικό κατάλογο, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο 

ΟΓΑ, ο οποίος εφαρμόζεται με χαλαρό τρόπο δίνοντας περιθώρια στον ιατρό 

μέσω γνωματεύσεων να συνταγογραφεί ότι θεωρεί απαραίτητο για τη θεραπεία 

των ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Θεσμικό πλαίσιο των γενοσήμων 

 

3.1 Μορφές κρατικής παρέμβασης και η σημασίας τους
48

 

 

Από το πλέγμα των νομικών κανόνων που ήδη παρατέθηκαν, γίνεται σαφές ότι η 

παροχή της Φαρμακευτικής περίθαλψης κατευθύνεται και εποπτεύεται  από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάτω από τη θεσμοθετημένη Αρχή 

ότι <<το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό>>. 

Με  το δεδομένο αυτό (ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 

καταναλωτικό), η κυκλοφορία και η διάθεσή του διέπεται από την εξειδικευμένη 

φαρμακευτική νομοθεσία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οι 

προϋποθέσεις κυκλοφορίας και διάθεσης των φαρμάκων, που ισχύουν από το έτος 

1932, έτος λειτουργίας της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

θα αναμορφώνονται στα νέα δεδομένα, καθώς και στις αποφάσεις που λαμβάνονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα αρμόδια όργανα της οποίας, η Διεύθυνση 

Φαρμάκων και Φαρμακείων μετέχει με εκπρόσωπό της και όπου εξετάζονται οι 

οδηγίες που αφορούν τα φάρμακα και τα καλλυντικά, καθώς και ό,τι σχετικό αφορά 

την κυκλοφορία και διάθεσή τους. 

 Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Διεύθυνσης 

Φαρμάκων και Φαρμακείων εποπτεύει τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), 

σκοπός του οποίου είναι η προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, καθώς και 

η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στο χώρο του φαρμάκου και 

άλλων συναφών προϊόντων (ιατρικών βοηθημάτων, φίλτρων τεχνητού νεφρού κλπ.), 

με την εξασφάλιση επαρκούς κυκλοφορίας ελεγμένων και ποιοτικώς αρίστων 

προϊόντων, την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του 

ασθενούς καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας στον ίδιο χώρο. 

Η εφαρμογή της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας ελέγχεται από το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, όπως επίσης ελέγχεται και η λειτουργία των 119 
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φαρμακαποθηκών που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας και προμηθεύουν τα 

φάρμακα στα φαρμακεία. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 95/2000«περί Οργανισμού του Υ.Υ.Π.», αποστολή του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής για την Υγεία και την Πρόνοια, που περιλαμβάνει: 

1) Την προαγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της 

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. 

2) Την ισότητα στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών 

και αγαθών υγείας και πρόνοιας στο κοινωνικό σύνολο και ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε ατόμου.  

3) Την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την 

παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

4) Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των αγαθών και 

υπηρεσιών που επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και η λήψη μέτρων για την 

προαγωγή της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής. 

5) Τον καθορισμό, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την προαγωγή των 

επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, καθώς και τον καθορισμό και τον έλεγχο 

παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγαθών υγείας, με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

6) Την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την προστασία και προαγωγή 

της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και για την αποφυγή και 

αντιμετώπιση των νόσων και των αναπηριών και τις διαδικασίες επανένταξης των 

ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. 

 Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής περιλαμβάνει σχεδιασμό, προγραμματισμό, 

εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επανεκτίμηση και επαναπροσδιορισμό με 

τη συμμετοχή των φορέων του κοινωνικού συνόλου. Για την εκπλήρωση της 

αποστολής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κεντρική 

Υπηρεσία είναι αρμόδια ιδιαίτερα για: 

1) Την εισήγηση στην Κυβέρνηση των μέτρων για την εκπλήρωση της 

αποστολής του Υπουργείου. 

2) Την ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων. 

3) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αλλοδαπά 

Κράτη, σε Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπές Οργανώσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με 

σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου. 
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4) Τη συνεργασία με τα λοιπά Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς για τη χάραξη της κοινής κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της υγείας 

και πρόνοιας. 

 Με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 15, του Ν. 3204/2003
49

τροποποιήθηκαν οι 

διατάξεις της παρ. 3 του Ν. 1729/1987, που αφορούν στην εισαγωγή και εξαγωγή των 

ουσιών και των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες, που υπάγονται 

στην ανωτέρω διάταξη. 

Έτσι ορίζεται ότι η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ουσιών 

και ιδιοσκευασμάτων δεν χορηγείται πλέον από τον Ε.Ο.Φ., αλλά από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Ναρκωτικών. Την ανάγκη της προτεινόμενης διάταξης επέβαλε το γεγονός ότι οι 

άδειες εισαγωγής-εξαγωγής των ανωτέρω προϊόντων εκδίδονται στην πράξη, 

τουλάχιστον επί εικοσαετία, από τη διεύθυνση φαρμάκων και φαρμακείων του 

Υπουργείου Υγείας. 

Για το προϊόν φάρμακο, η αρμοδιότητα εμπορίας του υπάγεται στη Γενική 

Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου – Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων 7 

Φαρμάκων – Τμήμα Τιμών Φαρμάκων. 

Η Δημόσια Διοίκηση, δια του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα από τη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου (Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Τιμών 

Βιομηχανικών Προϊόντων & Φαρμάκων) με το αρμόδιο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων, 

ελέγχει την εμπορία των φαρμάκων σύμφωνα με τους Ν. 1316/83, 1965/91 και την 

Α.Δ. 14/1989, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ.
50

 Συγκεκριμένα η 

αρμόδια αυτή Διεύθυνση: 

 Ελέγχει τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις για τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση και μετά από  έρευνα 

των αντίστοιχων τιμών στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, προσδιορίζει τις 

τιμές των φαρμάκων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Εκδίδει τα Δελτία Τιμών με τα οποία καθορίζονται οι τιμές των φαρμάκων 

σε όλη την Επικράτεια. 
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 Παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων. 

 Παρακολουθεί τα σχετικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Εκδίδει διοικητικές πράξεις σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων και 

φροντίζει για την πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η Αρμοδιότητα όσον αφορά τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες ασκείται 

από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, δια των Διευθύνσεων Υγιεινής ή 

Διευθύνσεων Υγείας, σύμφωνα με την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού 

Υγείας στους κατά τόπους Νομάρχες. 

Από την 2-7-2003 οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χορηγούν τις άδειες 

ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 ΠΔ 

213/2003, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 85/432/ΕΟΚ, 

85/433/ΕΟΚ, 85/5Β4/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ, «που αφορούν 

το επάγγελμα του Φαρμακοποιού». 

Ακόμη οι παραπάνω Διευθύνσεις των Νομαρχιών, μαζί με τον Ε.Ο.Φ. 

υλοποιούν την πολιτική του Υπουργείου Υγείας στο φάρμακο. 

Η χορήγηση των απαραίτητων αδειών (ίδρυσης, λειτουργίας, ανακλήσεως 

αδειών, επιθεωρήσεων κ.ά.) γίνεται όχι από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Υγείας αλλά από τις παραπάνω Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από 

το 1984 και μετά, σύμφωνα με την παραπάνω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 

3.1.1. H συνταγογράφηση 

Με το ν. 3457/2006 που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η πολιτεία επιδίωξε την 

επίτευξη της πλήρους ικανοποίησης των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών με 

ορθολογική κατανομή των διαθεσίμων πόρων  

 

Παραθέτω αυτούσιες περικοπές της εισηγητικής έκθεσης του νόμου αυτού : 

Στο προοίμιο και υπό τίτλο «γενικά» αναφέρεται: 

 

« Η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα βασίζεται 

στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και θα κατανέμει ορθολογικά και αποδοτικά τους 

διαθέσιμους πόρους. Μέχρι σήμερα, τα μέτρα που είχαν ληφθεί ήταν αποσπασματικά, με 

πρόσκαιρα αποτελέσματα, αφού στηρίχθηκαν κυρίως σε μία λογιστική προσέγγιση του 

ζητήματος της φαρμακευτικής περίθαλψης. Το φάρμακο θεωρείται επένδυση για την υγεία και 
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ευημερία των πολιτών. Η παρούσα Κυβέρνηση προχωρεί στη μεταρρύθμιση του συστήματος 

φαρμακευτικής περίθαλψης, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, δραστικά και αποτελεσματικά σε σχέση με το 

κόστος φάρμακα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, τη δημοσιονομική 

σταθερότητα, την αποδοτικότητα των πόρων και την οικονομική βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος. Κορυφαία τομή στη νέα πολιτική φαρμάκου αποτελεί η μετατόπιση 

του κέντρου βάρους, από την αποδεδειγμένα αναποτελεσματική λίστα φαρμάκων, στον έλεγχο 

της συνταγογράφησης και των τιμών αποζημίωσης. Άξονας της πολιτικής αυτής είναι η 

μετάβαση από την ταλαιπωρία του πολίτη, εξαιτίας της βασανιστικής και ατελέσφορης 

γραφειοκρατίας, στην άμεση πρόσβαση του σε όλα τα απαιτούμενα φάρμακα. Με το παρόν 

σχέδιο νόμου αναγνωρίζεται η αξία και η συμβολή του φαρμάκου στο σύστημα υγείας και 

υλοποιείται ένα σύγχρονο, αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα παροχής φαρμακευτικής 

περίθαλψης. Με το σύστημα αυτό: - Διευκολύνεται η πρόσβαση του ασθενή σε κάθε διαθέσιμη 

φαρμακοθεραπεία. - Βελτιώνεται η καθημερινή επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες υγείας. - 

Συγκρατείται η υποκατάσταση φθηνών και δοκιμασμένων στη θεραπευτική φαρμάκων από 

νεότερα και ακριβότερα φάρμακα, παρόμοιας αποτελεσματικότητας, καθώς και το κόστος της 

φαρμακευτικής περίθαλψης που επωμίζεται η κοινωνική ασφάλιση. - Προάγεται η ορθή 

συνταγογράφηση και η ορθολογική χρήση των φαρμάκων. - Κατανέμονται οι διαθέσιμοι 

πόροι με βάση τις θεραπευτικές ανάγκες των πολιτών.- Εκσυγχρονίζονται οι μηχανισμοί 

διοίκησης και διαχείρισης του συστήματος παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης.Με αυτόν τον 

τρόπο, η Κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων προς το 

συμφέρον της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, εφαρμόζοντας μία σύγχρονη και 

αποτελεσματική πολιτική φαρμάκου, με επιδίωξη τη σύγκλιση κοινωνικής και αναπτυξιακής 

πολιτικής, μέσα από ένα διαφανές σύστημα παροχών δημόσιας φαρμακευτικής περίθαλψης, 

που θα χαρακτηρίζεται τόσο από ισονομία και κοινωνική ευαισθησία, όσο και από 

σταθερότητα και αντοχή.» 

Στις επί μέρους διατάξεις αναφέρεται  ότι (αρθ 1) «Κάθε φάρμακο που χορηγείται με ιατρική 

συνταγή αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση στις εγκεκριμένες ενδείξεις του. 

Εξαιρούνται ορισμένες ενδείξεις (π.χ. ενδείξεις του σύγχρονου τρόπου ζωής), εκτός αν αυτές 

αποτελούν απότοκο ή επιβαρυντικό παράγοντα σοβαρότερης υποκείμενης παθήσεως, βάσει 

γνωματεύσεως του θεράποντος ιατρού. Επίσης, τα «Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα 

Φάρμακα» δεν πρέπει να αποζημιώνονται, τόσο εξ ορισμού, λόγω της άδειας κυκλοφορίας 
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τους, όσο και για το λόγο ότι μπορούν να διαφημίζονται στο κοινό.»(άρθρο 2)Η συνιστώμενη 

Επιτροπή Διαφάνειας έχει ως σκοπό την επιστημονική τεκμηρίωση, με αντικειμενικό και 

επαληθεύσιμο τρόπο, της μεθόδου και διαδικασίας αποζημίωσης των φαρμάκων, με στόχο 

τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών και την αξιολόγηση της προστιθέμενης 

οικονομικής και θεραπευτικής αξίας ενός φαρμάκου.» ( άρθρο 3) «Η νέα διαδικασία ένταξης 

σε καθεστώς αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων, μέσω της Επιτροπής Διαφάνειας, 

θα εξαλείψει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν το χρονικό διάστημα μεταξύ έκδοσης 

άδειας κυκλοφορίας και αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασθενείς θα έχουν 

πρόσβαση σε κάθε φαρμακοθεραπεία αμέσως μετά τον καθορισμό τιμής σε ένα φάρμακο».( 

άρθρο 4)Για κάθε διαγνωσμένο νόσημα, η κοινωνική ασφάλιση αποζημιώνει καθορισμένες 

ημερήσιες δόσεις (Κ.Η.Δ.) συγκεκριμένων φαρμακοθεραπειών, βάσει εγκεκριμένων στοιχείων 

(ενδείξεων, δόσεων, διάρκειας θεραπείας κ.λπ.). Έχει δε την υποχρέωση να ελέγχει την 

τήρηση των επιστημονικών αυτών δεδομένων και να διαπραγματεύεται το καταβαλλόμενο 

κόστος ανά Κ.Η.Δ. στις επί μέρους θεραπευτικές κατηγορίες. Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου 

είναι η εφαρμογή της «Τιμής Αναφοράς» ανά θεραπευτική κατηγορία, η οποία αποτελεί 

μέθοδο αποζημίωσης σε πολλές χώρες. Με βάση το σύστημα αυτό, για την αποζημίωση των 

φαρμάκων από την κοινωνική ασφάλιση καθιερώνονται οι Τιμές Ανάκτησης ανά 

φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα. Με το προτεινόμενο σύστημα, η κοινωνική ασφάλιση 

διαπραγματεύεται τη διατήρηση ενός προβλέψιμου γι' αυτήν κόστους καθορισμένης δόσεως 

ανά θεραπευτική κατηγορία, χωρίς άλλη επέμβαση στον καθορισμό τιμών, συγκρατώντας 

τελικά και την αναίτια αύξηση του κόστους της σε ομοειδείς θεραπείες. Επίσης, συγκρατείται 

η υποκατάσταση φθηνών και δοκιμασμένων στη θεραπευτική φαρμάκων από νεότερα και 

ακριβότερα παρόμοιας αποτελεσματικότητας και επιταχύνεται η πρόσβαση όλων των πολιτών 

σε κάθε διαθέσιμη φαρμακοθεραπεία. Επιπλέον, με το νέο σύστημα αποζημίωσης 

φαρμακοθεραπείας, λαμβάνεται υπόψη η προστιθέμενη οικονομική και θεραπευτική αξία ενός 

φαρμάκου, με τη χρήση φαρμακοοικονομικών μελετών, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση 

των δαπανών και η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων. 

Επί πλέον αναγνωρίζεται ( άρθρο 6) ότι <<Το Κράτος έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί τον 

πολίτη και όχι να τον ταλαιπωρεί>>. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος στις συνταγές ήταν 

προληπτικός, με ασήμαντα αποτελέσματα για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ο 

ασφαλισμένος ταλαιπωρούνταν στην προσπάθεια του να προσεγγίσει τον ελεγκτή ιατρό, 

ερχόμενος αντιμέτωπος με την απόσταση, τις ουρές, το διαθέσιμο ωράριο και άλλα. Η 
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ταλαιπωρία αυτή συχνά οδηγούσε σε αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για φάρμακα. Για τους 

λόγους αυτούς, καταργείται ο προληπτικός έλεγχος / θεώρηση των συνταγών. 

Εν τέλει (άρθρο 13) καταργείται η «λίστα» καθ’ όσον  «Ο κατάλογος συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων (λίστα) μόνο αναστάτωση και ταλαιπωρία επέφερε στους πολίτες. Οι μεγάλες 

αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/105 περί διαφάνειας, 

η οποία όριζε ότι η διαδικασία ένταξης ενός φαρμακευτικού προϊόντος σε καθεστώς 

αποζημίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες, είχαν ως αποτέλεσμα να 

καθυστερεί η πρόσβαση του Έλληνα πολίτη σε νέα φάρμακα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι την 1η Μαρτίου 2004, οπότε άρχισε να ισχύει ο 

αναθεωρημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων, δεν είχαν ενταχθεί σε αυτόν τα 

φάρμακα που είχαν λάβει τιμή μετά τον Ιούλιο του 2002. Η εφαρμογή της λίστας δεν 

συνοδεύτηκε από μηχανισμούς ελέγχου της συνταγογράφησης και των φαρμακευτικών 

δαπανών. Τέτοιοι μηχανισμοί θα επέτρεπαν την ανάλυση της δαπάνης σε επίπεδο 

θεραπευτικής κατηγορίας, οπότε η Πολιτεία θα γνώριζε πού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 

παρέμβαση, λαμβανομένων πάντοτε υπόψιν των επιδημιολογικών παραγόντων και των 

εκτιμήσεων των πραγματικών αναγκών για φαρμακευτική περίθαλψη. Οι φαρμακευτικές 

δαπάνες όχι μόνο δεν συγκρατήθηκαν, αλλά συνέχισαν να αυξάνουν, με ρυθμούς παρόμοιους 

με αυτούς πριν από την εφαρμογή της λίστας. Η δε προσωρινή μείωση των δαπανών που 

αρχικά παρατηρήθηκε, οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην κατάργηση των φόρων υπέρ 

τρίτων που επιβάρυναν την τιμή των φαρμάκων και στην αλλαγή του συστήματος καθορισμού 

των τιμών, από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, στη χαμηλότερη 

ευρωπαϊκή τιμή. Επίσης, αν και αρκετά φάρμακα μείωσαν τις τιμές τους προκειμένου να 

ενταχθούν στη λίστα, πολλά προϊόντα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας υψηλότερο της Τιμής 

Αναφοράς (τιμή άνω της οποίας δεν εισαγόταν το φάρμακο στη λίστα) αποζημιώνονταν από 

τα ασφαλιστικά ταμεία με τη διαδικασία του «αναντικατάστατου». Επιπλέον, ενισχύθηκε η 

υποκατάσταση φθηνών φαρμάκων, δοκιμασμένων στη θεραπευτική, από άλλα νεότερα, 

ακριβότερα και ίδιας αποτελεσματικότητας, με δυσμενείς συνέπειες τόσο στις δαπάνες της 

κοινωνικής ασφάλισης όσο και στα προϊόντα εγχώριας παραγωγής. Με την κατάργηση της 

λίστας, αίρονται τα εμπόδια πρόσβασης του πολίτη σε κάθε διαθέσιμη φαρμακοθεραπεία και 

διασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η οποία οδηγεί σε συγκράτηση του 

ρυθμού αύξησης των υγειονομικών δαπανών» 
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3.1.2 Λίστες συνταγογράφησης 

Όσον αφορά την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης από την κοινωνική, ασφάλιση, 

το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εισάγει θετικούς και αρνητικούς 

καταλόγους  - λίστες φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν 

την καταγραφή κατά θεραπευτική κατηγορία των σκευασμάτων εκείνων που 

καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντίθετα, οι αρνητικοί κατάλογοι 

περιλαμβάνουν την καταγραφή κατά θεραπευτική κατηγορία των σκευασμάτων 

εκείνων που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση. Η συμπληρωματικότητα 

της επιλογής των αρνητικών και θετικών καταλόγων αποδεικνύεται από το γεγονός 

ότι ενώ το σύστημα μπορεί να ασκήσει περισσότερες πιέσεις στις τιμές, δεν μπορεί να 

ελέγξει αποτελεσματικά τον όγκο της κατανάλωσης καθώς πάντοτε υπάρχουν και 

εξαιρέσεις. Στις περισσότερες από τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απονομή 

του “τίτλου” του καλυπτόμενου ασφαλιστικά σκευάσματος, μετά από την ένταξή του 

στη θετική λίστα, καθορίζει η απόδειξη του θεραπευτικού πλεονεκτήματος του νέου 

σκευάσματος έναντι των ήδη κυκλοφορούντων στην αγορά και ενταγμένων στη 

λίστα. Οι μελέτες οικονομικής αποτελεσματικότητας (economicevaluations) έχουν 

καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική ως ένα ιδιαίτερο 

αποτελεσματικό μέσο για την αξιολόγηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του 

σκευάσματος με όρους θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, κλινικής ασφάλειας, 

οικονομικής ωφέλειας καθώς και μείωσης του κόστους θεραπείας. Στην Ελλάδα, οι 

πρακτικές αυτές δεν αποτελούν προαπαιτούμενο του φακέλου και της σχετικής 

αίτησης. Επιπρόσθετα, η φαρμακευτική πολιτική λαμβάνει υπόψη της και τη 

συνταγογραφική συμπεριφορά του γιατρού, την οποία προσπαθεί να προσανατολίσει 

στην κατεύθυνση της οικονομικά αποτελεσματικότερης επιλογής αλλά και της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς του ασθενούς, την οποία προσπαθεί να "ελέγξει" 

κυρίως με εκστρατείες ενημέρωσης των ασθενών και μέτρα οικονομικής συμμετοχής 

στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, με την έννοια του επιμερισμού του κόστους. 

Ειδικότερα, προκειμένου να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του γιατρού υπάρχει έντονη 

κινητικότητα των ευρωπαϊκών χωρών στην εισαγωγή κλινικών πρωτοκόλλων, αφενός 

της κλινικής απόφασης και αφετέρου της απόφασης συνταγογράφησης (treatment 

protocol sandprescribing guidelines), τα οποία συντάσσονται από ανεξάρτητες 

έγκυρες επιστημονικές αρχές και υποστηρίζουν ή δεσμεύουν το γιατρό για τη σχετική 

επιλογή. Ο exante έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς του ιατρού, κυρίως 
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όσον αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, λειτουργεί συμπληρωματικά 

στην apriori υποστήριξη της επιλογής συνταγογραφίας και συμβάλλει στην 

αξιολόγηση της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και του βαθμό 

"υπακοής" των ιατρών σε αυτά. 

Ο επιμερισμός του κόστους (patient co-payment) πραγματοποιείται μέσα από 

τέσσερεις μηχανισμούς: 

1. Τον καθορισμό ορισμένου ποσού (fixedfee), είτε ανά συνταγή, είτε ανά 

σκεύασμα, ή  συσκευασία. 

2. Τον καθορισμό του ποσού επί της αξίας του συνταγογραφούμενου 

σκευάσματος. 

3. Τον ορισμό μιας ασφαλιστικής απαλλαγής (deductible) μέχρι συγκεκριμένου 

ορίου. 

4. Το συνδυασμό των παραπάνω, συνήθως με τη μορφή ορισμένου ποσού και 

επιπλέον συμμετοχής επί της συνολικής αξίας. 

Η επιλογή της εισαγωγής μέτρων επιμερισμού της οικονομικής συμμετοχής του 

ασθενούς σε θεωρητικό επίπεδο συνεπάγεται εισροή πόρων στο σύστημα υγείας αλλά 

και ευαισθητοποίηση του ασθενούς έναντι του κόστους υπηρεσιών που απολαμβάνει, 

ώστε να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση. Λειτουργεί περιοριστικά για τις ομάδες 

που είναι ευαίσθητες οικονομικά, καθώς οι ομάδες υψηλού εισοδήματος συνεχίζουν 

να απολαμβάνουν τις υπηρεσίας υγείας δεδομένου ότι  η οικονομική τους δυνατότητα 

τους επιτρέπει να καλύψουν την πρόσθετη δαπάνη. Αν προταθεί θέσπιση εξαιρέσεων 

θα πρέπει να είναι επιτυχής για να μην υπάρχει ομαδοποίηση στις δύο ομάδες. 

Τα σκευάσματα καταγράφονται στη λίστα ανά θεραπευτική κατηγορία με βάση το 

ATC (Anatomical Therapeutical Classification), σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας.
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 Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την έκδοση του καταλόγου 

είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μαζί με τα συναρμόδια 

υπουργεία (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας) 

που εποπτεύουν τους ασφαλιστικούς φορείς. Ακολουθεί εισήγηση ειδικής επιτροπής 

που συστήνεται με απόφαση των ιδίων υπουργικών στον ΕΟΦ και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΟΦ.
52

 

Κριτήρια ένταξης είναι τα εξής: 

1. Αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. 
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52

 www.eof.gr 

http://www.eof.g/


55 

 

2. Το μέσο κόστος ημερήσιας θεραπείας 

3. Να καλύπτεται το ίδιο φάρμακο και από άλλους φορείς στην Ευρώπη. 

4. Και κάθε άλλο κριτήριο που κατά τη γνώμη της επιτροπής είναι αναγκαίο. 

Π.χ. 

 Τα νέα φάρμακα με νέα δραστική ουσία και νέο μηχανισμό δράσης με 

τεκμηριωμένα αποτελέσματα. 

 Τα φάρμακα με αποδεδειγμένο θεραπευτικό και οικονομικό 

πλεονέκτημα. 

 Οι νέες φαρμακοτεχνικές μορφές, ειδικότερα νέες συσκευασίες που 

συνδέονται με το θεραπευτικό σχήμα. 

 Συνδυασμοί δραστικών ουσιών που αποδεικνύουν το θεραπευτικό 

όφελος και την ασφάλεια, χωρίς να είναι η τιμή τους υψηλότερη από 

το άθροισμα των τιμών όταν οι δραστικές ουσίες χορηγούνται 

μεμονωμένα στις ίδιες θεραπευτικές δόσεις. 

Ο θετικός κατάλογος εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και 

θεωρείται ότι συμβάλει στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς παράλληλα 

να στερεί απαραίτητα φάρμακα από τους ασθενείς. 

 Σύμφωνα με το  Ν.4052/12 και ειδικότερα τα άρθρα 21 και 22 

 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών φαρμάκων 

από τα φαρμακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου 

συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε 

χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους Φ. Κ. 

Α., οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με την καταβολή ποσού 

αποζημίωσης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές. Χειρόγραφες συνταγές 

σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α. και τα φαρμακεία δεν 

μπορούν να απαιτήσουν πληρωμή για τις συνταγές αυτές. 

Ο τρόπος υπολογισμού των ποσών από τον Ε.Ο.Φ. δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όπου 

ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής 

Σ.Η.Σ.) μέχρι την πλήρη εφαρμογή του τελευταίου ή διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό σύστημα 

σάρωσης των συνταγών (scanning). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται 

να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται μέσω του 

Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήματος ανά Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποδίδεται 

αντίστοιχα στον Φ.Κ.Α. ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
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3.1.3. Η χρηματοδότηση 53 

Στη χώρα μας επικρατεί το πρότυπο Bismarck (1883, Γαλλία, Γερμανία)
54

 

(χρηματοδότηση βασιζόμενη στην κοινωνική ασφάλιση), ενώ υπάρχει και το πρότυπο 

Beveridge (1948, Μεγάλη Βρετανία) που προτείνει τη χρηματοδότηση, η οποία 

βασίζεται στη φορολογία. Ο έλεγχος γίνεται από το κράτος. Αυτός ο τρόπος 

διαμόρφωσης της χρηματοδότησης οδήγησε στην παρουσία συνθηκών αυξημένης 

πραγματικής ή προκλητής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, στη δημιουργία 

ελλειμμάτων στο δημόσιο τομέα, στην εμφάνιση παραοικονομικών φαινομένων και 

στην παγιοποίηση μιας υψηλής σχετικά ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία. Ένα 

υγειονομικό σύστημα, το οποίο διέπεται ολοκληρωτικά από τους νόμους της 

"αγοράς" είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθεί σε έντονες μονοπωλιακές τάσεις. Η 

υπέρμετρη προσφορά υπηρεσιών υγείας εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός μονοπωλίου με 

κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές τιμές και τις ανισότητες, ως προς την παροχή 

υπηρεσιών υγείας. Ο έλεγχος των τιμών επιτυγχάνεται μόνο με κρατική παρέμβαση, 

η οποία κρίνεται αναγκαία εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών λόγων. Η τιμή 

ανάκτησης είναι μία μέθοδος που προσφέρει  επιστροφή χρημάτων στο κράτος. 

Ο  γενικός μαθηματικός τύπος προσδιορισμού της τιμής ανάκτησης είναι ο 

παρακάτω: 

              

 (                                     )

                        ( ) 

όπου y: συντελεστής αναγωγής της λιανικής τιμής στην καθαρή τιμή του παραγωγού 

ή του εισαγωγέα. 

Η τιμή ανάκτησης κάθε προϊόντος δημοσιεύεται στο εκάστοτε δελτίο τιμών 

φαρμάκων, όπως αυτό ορίζεται από την αγορανομική διάταξη 14/1989.
55

 Η μέθοδος 

αυτή είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για rebate (επιστροφή). 
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Σουλιώτης Κ. (2006) Πολιτικές Ελέγοχυ των φαρμακευτικών δαπανών στην Ε.Ε., Πολιτική και 

οικονομία της υγείας, σελ 69, 80 
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 1.Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

    2. Η χρηματοδότησή του γίνεται από τις εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων 

   3. Η υποχρεωτική ασφάλιση του πληθυσμού από ασφαλιστικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

   4. Η δημόσια ή ιδιωτική κυριότητα των παραγωγικών συντελεστών. 
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3.1.4 Τα γενόσημα 

Τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντικά επιτεύγματα στη φαρμακευτική έρευνα έχουν 

οδηγήσει στην αντιμετώπιση σοβαρών νόσων, όπως ο διαβήτης, οι διαταραχές του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, μερικές μορφές καρκίνου κ.ά. και έχουν επιφέρει 

αύξηση του χρόνου επιβίωσης. Σήμερα στις ΗΠΑ, το προσδόκιμο ζωής υπολογίζεται 

στα 77,6 χρόνια. Η αύξηση αυτή οφείλεται σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το 

Lichtenberg, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Columbia, σε ποσοστό 40% στα νέα 

φάρμακα
56

 που ανακαλύφθηκαν και προωθήθηκαν στην αγορά. .
57

 Όλη αυτή η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού 

είχε σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη, μέσω προληπτικών παρεμβάσεων (π.χ. 

εμβολιασμών), νόσων, όπως η πνευμονία ως επιπλοκή της γρίπης, η φυματίωση και η 

πολυεμυελίτιδα. Ενδεικτικά για την έκταση και την ένταση της καινοτόμου έρευνας 

για τη δημόσια υγεία αλλά και τη βελτίωση των επιπέδων υγείας του πληθυσμού 

παραθέτω τα κατωτέρω μεγέθη: 

 Υπολογίζεται ότι περίπου 1500 και περισσότερα από τα 2700 νέα φάρμακα, τα οποία 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, βρίσκονται σε εξέλιξη στην 

Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν υπάρχει καμία άλλη βιομηχανία που να συνεισφέρει 

τόσο όσο η φαρμακευτική βιομηχανία στην ευημερία του ανθρωπίνου είδους. 

Ωστόσο, το ρίσκο που αναλαμβάνει η φαρμακοβιομηχανία για να προσφέρει ένα νέο 

φάρμακο δοκιμασμένης ασφάλειας, θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και 

ποιότητας στην αγορά είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης 

που προοδευτικά σε ετήσια βάση γίνεται όλο και μεγαλύτερο είναι πολλές φορές της 

τάξεως του7,4% επιπλέον του γενικού πληθωρισμού. Ενδεικτικά από την ανακάλυψή 

του μέχρι την έγκρισή του από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, το κόστος ανάπτυξης 

ενός νέου σκευάσματος είναι περίπου $802 εκ. Συνολικά οι δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη της βιομηχανίας του φαρμάκου στις ΗΠΑ ανέρχεται με στοιχεία του 2005 

στα $39,4 δις, ενώ το αντίστοιχο ποσό στην Ευρώπη για αυτό το έτος στα $21 δις. Το 
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PhRMA - Pharmaceutical Research and Manufacturers of America: Pharmaceutical Industry Profile 

2006, p. 18, διαθέσιμο στηνhttp://www.phrma.org/files/2006%20Industry%20Profile.pdf 
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ανώτερο υψηλό κόστος της επένδυσης στην καινοτόμα φαρμακευτική έρευνα 

οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό χημικών συνθέσεων που 

ανακαλύπτονται καταλήγει σε αίτηση για άδεια κυκλοφορίας νέου φαρμάκου, καθώς 

τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στα 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των προκλινικών και κλινικών 

δοκιμών όπως τοξικότητα, καρκινογένεση, δυσχέρειες στην κατασκευή, ακατάλληλα 

χαρακτηριστικά δοσολογίας, ανεπαρκή αποτελεσματικότητα καθώς και σε 

παράγοντες που σχετίζονται με οικονομικά και ανταγωνιστικά κριτήρια. Αυτό 

φαίνεται και από τα χρόνια που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός νέου φαρμάκου 

που ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 10-15 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, διότι μόνο 

250 από τις 5000 ουσίες που ανακαλύπτονται κρίνονται κατάλληλες για προκλινικό 

έλεγχο και μόνο 1 στις 5 ουσίες προχωρούν στο στάδιο των κλινικών μελετών για να 

εγκριθεί ένα νέο φάρμακο.
58

  Για όλους αυτούς του λόγους, η έκθεση σε μία τέτοιου 

είδους αβέβαιη επένδυση πρέπει να καλύπτεται από παλαιότερα κέρδη, με στόχο να 

έρθει η επιβράβευση αναλαμβάνοντας το ρίσκο της καινοτομίας και κερδίζοντας μια 

ελεύθερα καθοριζόμενη (υψηλή) τιμή για το τελικό καινοτόμο προϊόν. Κατά 

συνέπεια, η επιβράβευση της καινοτομίας αποτελεί το οικονομικό κίνητρο που 

παρέχεται στις φαρμακοβιομηχανίες για τη διασφάλιση υψηλών και συνεχιζόμενων 

επενδύσεων σε καινοτόμο έρευνα. Επιπλέον, με την αναγνώριση της νομικής 

προστασίας του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας)  ο κάτοχος απολαμβάνει την 

αποκλειστικότητα στη σχετική αγορά για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος του. Το 

δίπλωμα λογίζεται ως προσωπική περιουσία του δικαιούχου του. Η χρονική διάρκεια 

από κράτος σε κράτος ποικίλει ανάλογα με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Στις 

ΗΠΑ και την Ευρώπη ισχύει σήμερα εικοσαετής περίοδος προστασίας από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας. Έγινε αλλαγή 

του συγκεκριμένου νομοθετήματος στις ΗΠΑ από 17 έτη σε 20 προκειμένου να 

συμμορφωθεί με το άρθρο 33 της συμφωνίας TRIPs. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται 2-

5 έτη για την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας και την απονομή του σχετικού 

διπλώματος. Υπάρχει και η δυνατότητα για παράταση για άλλα πέντε έτη. 

Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, η παράταση αυτή δίνεται με τη χορήγηση του 

συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (Supplementary Protection 

Certificate), το οποίο θεσπίστηκε το 1992.  (Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/1992 του 
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Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 "σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας τια τα φάρμακα". 

Μέχρι το 1992 στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα δεν επιτρεπόταν η 

προστασία της πατέντας για τις χημικές ενώσεις αλλά μόνο για τεχνικές μεθόδους ή 

διαδικασίες παρασκευής φαρμάκων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή 

προστασία της ευρεσιτεχνίας έναντι της τεχνικής μεθόδου και γι' αυτό το λόγο ένας 

μεγάλος αριθμός αντιγράφων προϊόντων εισήχθη στις οικείες αγορές
59

 μέχρι του 

εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου
60

. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επιτρέπει 

στον κάτοχό του να απολαύσει αποκλειστικότητα στη σχετική αγορά για όλο το 

χρονικό διάστημα ισχύος του, ενώ το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλείται "ενεργός 

ζωή του διπλώματος" (effectively feofthepatent) και το προϊόν είναι αδιάβλητο από 

ανταγωνιστικά εγχειρήματα, τα οποία αποτελούν το ποσοστό συμμετοχής του στη 

θεραπευτική υποαγορά στην οποία απευθύνεται, δεδομένου του υψηλού κόστους της 

επένδυσης σε καινοτόμο φαρμακευτική έρευνα και σε αντίθεση με το χαμηλό κόστος 

παραγωγής αντιγράφων προϊόντων. Μελέτη των Άγγλων οικονομολόγων Taylor και 

Silberston υποδεικνύει ότι οι δαπάνες για φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη θα 

περιορίζονταν κατά 64% σε περίπτωση που το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν 

προστατευόταν νομικά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βιομηχανίες  όπου η αντίστοιχη 

μείωση των δαπανών κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 

μόνο 8%. Η φαρμακοβιομηχανία εξαρτά την επίτευξη οποιουδήποτε κέρδους, το 

οποίο απορρέει από το καινοτόμο προϊόν από την περίοδο ισχύος του διπλώματος. 

Συνεπώς, η ευρεσιτεχνία λειτουργεί ως "αποζημίωση" της δαπάνης για την έρευνα 

και την  ανάπτυξη και ως επιβράβευση της καινοτομίας. 

 

3.1.4.1 Η έννοια των γενοσήμων 

Ως "γενόσημο" ορίζεται το φάρμακο, το οποίο είναι αντίγραφο του πρωτοτύπου 

επωνύμου φαρμάκου με την έννοια ότι είναι πανομοιότυπο ή βιοϊσοδύναμο με το 

τελευταίο σε όρους δοσολογίας, τρόπου λήψης, απορρόφησης στον οργανισμό, 

ποιότητας και χρήσης. Μπορεί να έχει καλλυντικές διαφορές όπως γεύση και μικρές 

διαφορές στα έκδοχα του (άλατα, εστέρες) χωρίς να επηρεάζεται η θεραπευτική 

ισοδυναμία του. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του γενοσήμου αποδεικνύονται 
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μέσω της διασταύρωσης που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές με στοιχεία 

που περιέχονται στο σχετικό φάκελο του αντίστοιχου προτύπου φαρμάκου, ενώ ο 

παρασκευαστής του γενοσήμου οφείλει  να πραγματοποιήσει μελέτη βιοϊσοδυναμίας 

δίνοντας εγγυήσεις ότι το γενόσημο δεν υπολείπεται σε τίποτε από το πρωτότυπο. 

Αφού πάρει έγκριση, το γενόσημο φάρμακο εισάγεται στην αγορά με διαφορετικό 

εμπορικό σήμα από το πρωτότυπο. Ωστόσο, πολλές παρασκευάστριες εταιρίες 

προτύπων παράγουν οι ίδιες γενόσημες μορφές των δικών τους πρωτοτύπων 

προϊόντων ή διατηρούν θυγατρικές εταιρίες παρασκευής γενοσήμων. 
61

 Οι κανόνες 

για την ορθή παρασκευαστική πρακτική διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα 

παράγονται με συνέπεια και σύμφωνα με τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, ενώ 

προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι μία εταιρία τηρεί αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να 

αποδείξει ότι διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σωστά 

εκπαιδευμένο προσωπικό, εγκεκριμένες διαδικασίες, λεπτομερή αρχεία παρασκευής 

και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς. Στην Ευρώπη οι κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής ορίζονται από την οδηγία 2003/94/ΕΚ 

της επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2003 "περί θεσπίσεως των αρχών και των 

κατευθυντήριων γραμμών για φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα 

δοκιμασμένα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο" ΕΕ 1262/22 της 

14/10/2003. Η χαμηλή τιμή του γενοσήμου μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό 20 - 

80% της τιμής του πρωτοτύπου, εξαναγκάζοντας τις παρασκευάστριες των 

πρωτοτύπων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές να μειώσουν και αυτές τις τιμές των 

προϊόντων τους. 

 European Generic Medicines Association (EGA) 

http://www.egagenerics.com/gen-basics.html 

 USA Congressional Budget Office (1998) 

      http://www.cbo.gov/f/podos/6xx/doc655/pharm.pdf 

Με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το CongressionalBudgetOffice των ΗΠΑ 

υπολογίστηκε ότι η μείωση των τιμών που συνεπάγεται ο ανταγωνισμός λόγω της 

εισαγωγής γενοσήμων προϊόντων στην αγορά είχε ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές 

στα μέσα της δεκαετίας του '90 να εξοικονομούν ετησίων $8 - 10 εκατομμύρια από 

τις φαρμακευτικές δαπάνες, ενώ με πρόσφατες εκτιμήσεις του 
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EuropeanGenericMedicinesAssociation από τη χρήση των γενοσήμων οι 

καταναλωτές και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη εξοικονομούν 

περίπου €13 δις κάθε χρόνο. 

 

3.1.4.2 Πολιτικές ελέγχου των τιμών των γενοσήμων 

Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν μία ομοιόμορφη πρακτική στο ζήτημα της 

τιμολόγησης των γενοσήμων φαρμάκων. Άλλα ελέγχουν άμεσα και άλλα έμμεσα τις 

τιμές των γενοσήμων, ενώ αποδεικνύεται ότι ορθότερη είναι η εφαρμογή του 

συστήματος ελεύθερης τιμολόγησης (Free Pricing System) και όχι ελεγχόμενης 

τιμολόγησης (Controlled Price System). Όταν υφίσταται κυβερνητική παρέμβαση στο 

συγκεκριμένο τομέα ενδεδειγμένη κρίνεται η τοποθέτηση ενός συστήματος που 

ορίζει τις τιμές αναφοράς (Reference Pricing). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ένταξη των 

φαρμάκων στο εθνικό σύστημα υγείας διέπεται από την οδηγία 89/105/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου του 1988 "σχετικά με τη διαφάνεια μέτρων που 

ρυθμίζουν τον καθορισμό τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κάλυψη 

των συστημάτων υγείας ΕΕ 40/8 της 11/2/1989 

EGA ιστοσελίδα: http://www.egagenerics.com/gen-promotion.html Στη Γερμανία και 

στη Γαλλία δεν επιβάλουν ανώτερα όρια στις τιμές των προϊόντων, τα οποία  

προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στην Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, 

Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία 

εφαρμόζεται σύστημα άμεσου ελέγχου τιμών των πρωτοτύπων αλλά και των 

γενοσήμων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά.  Άλλος παράγοντας καθορισμού 

των τιμών είναι οι συγκριτικές τιμές με άλλες χώρες ώστε να μην υπερβαίνουν το 

μέσο όρο των τιμών που ισχύουν στις συγκεκριμένες χώρες. (άρθρο 422 της 

αγορανομικής διάταξης με αριθ. 6 της 12/12/2005) Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι 

δεν εφαρμόζεται κάποια πολιτική άμεσου ελέγχου, οι τιμές ρυθμίζονται εμμέσως με 

την επιβολή ελέγχων στο κέρδος των παρασκευαστών, αλλά και με άμεσους ελέγχους 

στις τιμές των γενοσήμων. Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην 

πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών ισχύουν μηχανισμοί για άμεσο και έμμεσο 

έλεγχο τόσο των πρωτοτύπων όσο και των γενοσήμων φαρμάκων. 

 

http://www.egagenerics.com/gen-promotion.html
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3.1.4.3  Οι  ανταγωνιστικές τάσεις  στη  φαρμακευτική  αγορά αλλά και η 

περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης 

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο στοίχημα 

της ιστορίας, δηλαδή τη διασφάλιση του επιπέδου της ευημερίας των πολιτών με την 

παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επιπρόσθετα, οι 

κοινωνικές ανάγκες διογκώνουν τις δαπάνες στον τομέα της υγείας κάνοντας τις 

κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να κατευθύνονται προς τον περιορισμό της 

συνολικής δαπάνης της υγείας. Προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των 

εθνικών συστημάτων υγείας, οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών 

επιδιώκουν και εφαρμόζουν πολιτικές περιστολής της σχετικής φαρμακευτικής 

δαπάνης. Μία από τις θεμελιώδεις πολιτικές  που ενεργοποιείται προς την 

κατεύθυνση του ανταγωνισμού, είναι μέσα από την προώθηση φθηνών θεραπευτικά 

ισοδυνάμων των πρωτοτύπων σκευασμάτων (δηλαδή γενοσήμων). Εξαιτίας του 

νομικού πλαισίου, η προστασία του πρωτοτύπου εξασφαλίζεται μέσω μίας 

υψηλότερης τιμής και μονοπωλιακής αποκλειστικότητας προκειμένου να μπορούν οι 

παρασκευαστές των πρωτοτύπων να αποσβέσουν το κόστος της επένδυσης στο χρόνο 

δικαιώματος χρήσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, στους 

παρασκευαστές γενοσήμων  δίδεται η δυνατότητα, εφόσον λάβουν  τα δικαιώματα, 

να ζητήσουν από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές την παροχή έγκρισης για την 

κυκλοφορία των προϊόντων τους στην αγορά και έτσι μπορούν να παρασκευάζουν 

αντίγραφα προϊόντα με χαμηλό κόστος παραγωγής, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο 

αγοράς. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανταγωνιστικών - παρασκευαστών γενοσήμων 

φαρμάκων που εισέρχονται στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στις 

τιμές των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, επιφέροντας θετικές επιδράσεις στον 

προϋπολογισμό των καταναλωτών αλλά και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

που εξοικονομούν σημαντικά ποσά από τις φαρμακευτικές δαπάνες. Γι' αυτό το λόγο 

οι κυβερνήσεις προχωρούν σε συνθήκες που ευνοούν την προώθηση της κυκλοφορίας 

των γενοσήμων. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα δύο όψεων. Από τη 

μία μεριά έχουμε την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την περιστολή της 

φαρμακευτικής δαπάνης και από την άλλη τη συνεχιζόμενη και υψηλού κόστους 

επένδυση σε καινοτόμα φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη. Καθίσταται έτσι 

προφανές ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη διασφάλιση της ισορροπίας πέρα από 

τη διαμόρφωση συνδυαστικής λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή την εφαρμογή 
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πολιτικών που ενθαρρύνουν την καινοτομία με παράλληλη θέση σε ισχύ πολιτικών 

που προωθούν την κυκλοφορία γενοσήμων. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να δοθούν 

κίνητρα σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και καταναλωτές προκειμένου να επηρεαστεί η 

συμπεριφορά των συγκεκριμένων προσώπων προς την κατεύθυνση 

συνταγογράφησης, χορήγησης και κατανάλωσης αντίστοιχα των πιο φθηνών 

γενοσήμων. 

 

3.2  Άλλες πολιτικές για τα φάρμακα 

 

3.2.1 Σύστημα αποζημίωσης. Τιμή αναφοράς. 

Πέρα από τις πολιτικές που υιοθετούνται για άμεσο έλεγχο των φαρμακευτικών 

τιμών, μία άλλη πολιτική έμμεσης  παρέμβασης στον καθορισμό των τιμών αυτών, 

αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος τιμών αναφοράς ως μηχανισμού αποζημίωσης 

για τα φάρμακα. Πέρα από την προώθηση των γενοσήμων, η εφαρμογή ενός 

συστήματος που ορίζει τιμές αναφοράς συνεπάγεται τον περιορισμό των διαφορών 

που παρατηρούνται στις τιμές φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τα οποία 

θεωρούνται θεραπευτικά υποκατάστατα καθώς και τον έλεγχο της φαρμακευτικής 

δαπάνης. Ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος είναι: όμοια 

προϊόντα κατατάσσονται στην ίδια ομάδα και για κάθε ομάδα προϊόντων ορίζεται μια 

τιμής αναφοράς, 
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η οποία συνιστά τη συγκεκριμένη τιμή που θα αποζημιώνεται από 

τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι εάν η τιμή ενός φαρμακευτικού προϊόντος 

ορίζεται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς, ο ασφαλισμένος 

υποχρεούται να επιβαρυνθεί με το επιπλέον της τιμής αναφοράς, δηλαδή να καλύψει 

από τον προσωπικό του προϋπολογισμό τη διαφορά μεταξύ αυτής της τιμής αγοράς 

του προϊόντος και της τιμής αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό  ωθούν τους 

ασφαλισμένους να προτιμούν φάρμακα, των οποίων η τιμή κυμαίνεται στα επίπεδα 

της τιμής αναφοράς. Έτσι, η εξοικονόμηση χρημάτων από τις φαρμακευτικές δαπάνες 

επιτυγχάνεται με την επιλογή γενοσήμων. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, όπως ορίζεται 

από το αριθμ. 4 παρ. 1 από το σύνολο των πρωτοτύπων φαρμάκων που αποτελούν τη 

θεραπευτική κατηγορία προσδιορίζεται η τιμή αναφοράς βάση κριτηρίων που 

ορίζονται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για τη Διαφάνεια της 
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Αποζημίωσης Φαρμάκων (Ε.Δ.Α.Φ.). Ο μαθηματικός τύπος του προσδιορισμού της 

τιμής είναι ο παρακάτω: 

   ή  ά       ( ό        ή          ί      ή      ά )  ( ) 

όπου y: ο συντελεστής αναγωγής της λιανικής τιμής στην καθαρή τιμή του 

παραγωγού ή του εισαγωγέα. 

Η τιμή ανάκτησης κάθε προϊόντος δημοσιεύεται στο εκάστοτε δελτίο τιμών 

φαρμάκων, όπως αυτό ορίζεται από την αγορανομική διάταξη 14/1989, ενώ αμέσως 

μετά την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου, η τιμή ανάκτησης όλων των 

πρωτοτύπων ιδιοσκευασμάτων επανακαθορίζεται. Βάση της τιμής ανάκτησης, 

επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρίες προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και το δημόσιο το χρηματικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο της 

τιμής ανάκτησης των φαρμάκων επί της ποσότητας των φαρμάκων, των οποίων η 

δαπάνη καλύφθηκε από το δημόσιο και τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του υπό 

ανάλυση νόμου (άρθρο 4 παρ. 3). Οι ασφαλιστικοί φορείς λοιπόν, βαρύνονται με την 

εκάστοτε λιανική τιμή του φαρμάκου μειωμένη κατά το προβλεπόμενο ποσό 

συμμετοχής του ασφαλισμένου, καθώς και κατά το αντίστοιχο ποσό ανάκτησης, όπου 

εφαρμόζονται τιμές ανάκτησης (άρθρο 4 παρ. 4), εισπράττοντας οι δικαιούχοι 

ασφαλιστικοί φορείς το ποσό ανάκτησης από τις υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρίες. 

Το Νοέμβριο του 2001 θεσπίστηκε ο κανονισμός κώδικα φαρμάκων για ανθρώπινη 

χρήση. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 

2004, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υιοθέτησαν τέσσερα νέα νομοθετικά κείμενα, τα οποία αναθεωρούσαν το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρώπη, στα πλαίσια 

της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 251 της Συνθήκης Ε.Κ. και μετά την 

προσχώρηση 10 νέων κρατών – μελών. Η Αναθεωρημένη Φαρμακευτική Νομοθεσία 

συνιστά στο (ΕΚ) 726/2004  τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης αδείας 

και εποπτείας όσον αφορά στα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και 

κτηνιατρική χρήση και  τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Επίσης, 

καθιέρωσε τις οδηγίες 2004/27 ΕΚ, 2001/83/ΕΚ, 2004/28/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ, 

2004/24/ΕΚ που αφορούν στη  χρήση φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Στόχοι της ΕΕ 

είναι η προστασία της δημόσιας υγείας των ευρωπαίων πολιτών, ο ορθολογισμός και 

η απλοποίηση του συστήματος χορήγησης αδείας κυκλοφορίας των φαρμάκων και η 

ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας, 

συγκεκριμένα στον τομέα του καινοτόμου φαρμάκου. Τα γενόσημα φάρμακα που 
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κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3000 σε επίπεδο συσκευασίας 

(στοιχεία του 2011) σε σύνολο 7300 φαρμάκων και καταλαμβάνουν το 18% της 

αγοράς. Σύμφωνα με τους στόχους του μνημονίου πρέπει να φτάσουν το 50% της 

αγοράς που είναι και  ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η τιμολόγησή τους θα αγγίζει 

εφεξής το 40% των πρωτοτύπων και κατά συνέπεια η αύξηση του μεριδίου χρήσης 

τους θα μειώσει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη, προς όφελος της κοινωνικής 

ασφάλισης. Η αδειοδότηση των γενοσήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία από κάποια εθνική αρχή της Ε.Ε ή από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.)
63

 

 

3.2.2 Διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης 64
 

Η διαδικασία έγκρισης σκευάσματος, που είναι αρμοδιότητα του Κράτους 

διαμορφώθηκε σημαντικά και από τις αντίστοιχες διαδικασίες έγκρισης των άλλων 

κρατών. Τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εξελιχθεί πλέον τόσο ώστε να 

υπάρχουν κοινές διαδικασίες. Στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί η ενιαία 

υποβολή αίτησης σκευάσματος (Marketing Authorization Application – MAA) της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Φαρμάκων (European Medicines Evaluation 

Agency – E.M.E.A), μία διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία του Συμβουλίου 

Ε.Ε. (Νο 2309/93 του 1998) και έχει δεσμευτική ισχύ για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Σε αυτή τη λίστα υπάγονται τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, όπου η υποβολή αίτησης 

είναι υποχρεωτική καθώς και τα καινοτόμα φάρμακα. Η καινοτομία μπορεί να 

αφορά: 

1. Τη δραστική ουσία 

2.  Τις θεραπευτικές ενδείξεις 

3. Τη διαδικασία παρασκευής 

4. Τη μέθοδο χρήσης 

Τα στάδια της Κεντρικής Διαδικασίας περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

(Standard Operating Procedure) και έχουν δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα, ενώ 

παρέχονται στις φαρμακευτικές εταιρίες οδηγίες (practical advice) για το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο. Αν δεν υπάρξει θετική γνώμη, τότε υποβάλλεται εκ νέου αίτηση 

από τη φαρμακευτική εταιρία μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της αίτησης στον 

προβλεπόμενο χρόνο που κυμαίνεται μεταξύ επτά και δεκαπέντε μηνών. 
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Διαδικασίες 1995-2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ 

Υποβληθείσες 

αιτήσεις 

335 31 366 

Αποσυρθείσες 

αιτήσεις 

60 13 73 

Θετικές γνώμες 208 3 247 

Αρνητικές γνώμες 5 0 5 

Άδειες 

κυκλοφορίας 

194 40 234 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
65

 Δραστηριοτήτων των πρώτων 8 χρόνων λειτουργίας του Ε.Μ.Ε.Α. 

(1995-2002) 

 

Έτσι εφαρμόζεται στην πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων, η διαιτησία της 

ΕΜΕΑ, και όπου δεν είναι αυτό εφικτό έχουμε μονομερή κρατική παρέμβαση. Το 

βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι βασίζεται στα αποτελέσματα της  αξιολόγησης των 

επιμέρους εθνικών διαδικασιών και διασφαλίζει τη συμβατότητα των αποφάσεων. Η 

πρακτική αυτή εξασφαλίζει πόρους διότι αποφεύγονται οι επαναξιολογήσεις, 

ενισχύοντας τις σχέσεις συνεργασίας των Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς βάσει αυτής 

της διαδικασίας απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Η διαδικασία αμοιβαίας 

αναγνώρισης απλοποιεί την αναγνώριση αδείας που έχει εκδοθεί από μία χώρα σε 

άλλες και παράλληλα χρησιμοποιείται σαν «δίοδος» διαιτησίας μεταξύ τυχόν 

αντικρουόμενων εθνικών αποφάσεων, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ενεργούς 

ζωής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 

3.2.3 Εισαγόμενα φάρμακα & επαλήθευση τιμών 

Η τιμή προϊόντος εισαγομένων φαρμάκων ορίζεται με βάση την τιμή πώλησης του 

φαρμάκου (ex-factory) στη χώρα προέλευσης, αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα 

εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις. Κατόπιν, ερευνώνται οι τιμές (ex-factory) 

του ιδίου φαρμάκου στις χώρες της Ευρώπης και υπολογίζονται ο αντίστοιχες τιμές, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εισαγωγής και των υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων. Η 

χαμηλότερη εξ αυτών λαμβάνεται ως τιμή επαλήθευσης. Στη συνέχεια, συγκρίνεται η 
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τιμή επαλήθευσης με την τιμή της χώρας προέλευσης και η χαμηλότερη λαμβάνεται 

ως αρχική τιμή. Η αρμόδια Υπηρεσία πρέπει να ερευνά κάθε χρόνο αν οι τιμές 

επαλήθευσης μειώθηκαν. Εάν υπάρξει χαμηλότερη τιμή, μειώνεται αντίστοιχα η τιμή 

του προϊόντος, όμως εάν η αρχικά χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης αυξηθεί, τότε δε 

γίνεται ανάλογη προσαρμογής της τιμής του προϊόντος στην Ελλάδα (ΣΦΕΕ 2003).
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3.2.4 Παράλληλο εμπόριο- Εξαγωγές 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται άνθηση του παράλληλου εμπορίου 

φαρμάκων ως απόρροια των ευνοϊκών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων αποτελεί  η σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος  και των χωρών στις 

οποίες απευθύνεται. Κεντρικός στόχος των παραπάνω υπήρξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως διαμορφώθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, την Ενιαία  Ευρωπαϊκή πράξη και 

τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία 

ελεύθερη αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

Αν και μπορεί να φαίνεται θεμιτό να αναπτύσσονται φαινόμενα παράλληλου 

εμπορίου στην Ενιαία Ευρωπαϊκή φαρμακευτική αγορά, καθώς το μέτρο λειτουργεί 

διορθωτικά στις παραμορφώσεις της αγοράς, η φαρμακευτική βιομηχανία και η 

πολιτική υγείας των κρατών-μελών θεωρούν το παράλληλο εμπόριο ως «πρόβλημα- 

αστοχία της αγοράς» διότι οι διαφορές της τιμής του αγαθού ως βασική αιτία 

ανάπτυξης του φαινομένου δεν δημιουργούνται από τον παρασκευαστή, δηλαδή τη 

φαρμακευτική βιομηχανία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση του ίδιου 

προϊόντος σε διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές τιμές , αλλά από την τιμολογιακή 

πολιτική των χωρών-μελών στα πλαίσια της άσκησης της φαρμακευτικής πολιτικής 

και της πολιτικής της υγείας. 

Οι βασικοί παράλληλοι εισαγωγείς είναι χώρες –μέλη, όπως η Γερμανία, η Δανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, όπου οι τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

είναι συγκριτικά υψηλότερες. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εδώ και αρκετά έτη τη 

μεγαλύτερη συγκριτικά παράλληλη αγορά. Από την άλλη οι βασικοί παράλληλοι 

εξαγωγείς είναι χώρες –μέλη, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου οι τιμές 

των φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι συγκριτικά χαμηλότερες. Είναι προφανές ότι 
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οι φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες παράγουν το σκεύασμα συγκαταλέγονται στους 

«χαμένους» από την πρακτική αυτή, καθώς τα έσοδά τους μειώνονται στο  βαθμό που 

οι αγορές στις οποίες το σκεύασμα διατίθεται σε υψηλή τιμή προμηθεύονται τις 

απαιτούμενες ποσότητες από πηγές όπου το σκεύασμα διατίθεται σε χαμηλότερη 

τιμή. 

Τα παραπάνω αναδεικνύονται μέσα από το παράδειγμα της αγοράς των φαρμάκων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1995, οι απώλειες που αποδόθηκαν στο παράλληλο 

εμπόριο  υπολογίστηκαν στο 0,9% της αξίας της παραγωγής και στο 1,8% της 

προστιθέμενης αξίας. Η απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα υπέστη επίσης 

περιοριστικές πιέσεις εξαιτίας του παράλληλου εμπορίου με αποτέλεσμα να 

συρρικνωθεί κατά 200έως 300 άτομα περίπου. Ο κίνδυνος αποδεικνύεται 

μεγαλύτερος για τις βιομηχανίες, οι οποίες βασίζονται στην έρευνα και επαφίεται 

δυσανάλογα στα προϊόντα που προστατεύονται από ευρεσιτεχνία, καθώς για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα η προστιθέμενη αξία ξεπερνά κατά πολύ, ακόμα και το 

γενναιόδωρο μέσο όρο της υπόλοιπης βιομηχανίας. Μία ανεξάρτητη βιομηχανία είναι 

πιθανό να πληγεί καθοριστικά όταν το 20% ή και περισσότερο της αγοράς του 

συγκεκριμένου προϊόντος της καταλαμβάνεται από παράλληλα εισαγόμενα 

σκευάσματα. 

Η Σύμβαση της Ρώμης περιλαμβάνει δύο όρους, οι οποίοι εκ πρώτης όψεως μπορεί 

να χαρακτηριστούν ως αντιφατικοί. Το Άρθρο 30 που απαγορεύει τη λήψη εθνικών 

μέτρων που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή ποσοτικών περιορισμών στο εμπόριο 

στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Άρθρο 36, το οποίο επιτρέπει τέτοια εθνικά 

μέτρα στο βαθμό που μεταξύ άλλων υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή την 

υγεία των ζώων θίγουν κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Ο εισαγωγέας οφείλει να διαθέτει  ειδική άδεια, η οποία μπορεί να μην 

του δοθεί εξαιτίας των λόγων που περιγράφηκαν παραπάνω.
67

 Αν και υπήρξαν 

πολλές απόπειρες οδηγήθηκαν όλες σε μία σειρά από δικαστικές αντιδικίες, οι οποίες 

κατέληξαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο με τη σειρά του έδωσε σε 

όλες τις περιπτώσεις προτεραιότητα στο Άρθρο 30. Έτσι, στο τεράστιο κοινωνικό, 

οικονομικό πρόβλημα που ζούμε σήμερα, υπάρχει το «πολύτιμο φάρμακο», το οποίο 

σίγουρα ανακουφίζει λυτρωτικά την ελληνική οικονομία μέσα από τις εξαγωγές. Ενώ 

η χώρα μας διαθέτει εγχώρια φαρμακοβιομηχανία που μπορεί να παράγει πάνω από 

                                                 
67

Χριστίνα Γκόλνα, Ξενοφών Κοντιαδης, Κυριάκος. Σουλιώτης (2004) ¨Φαρμακευτική πολιτική στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη: λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο¨ Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 



69 

 

το 50% των απαιτούμενων φαρμάκων σε χαμηλές τιμές, παρουσιάζει σταθερά 

ελλειμματικό ισοζύγιο, το οποίο αγγίζει τα 3 δις ευρώ ετησίως. Ανεξάρτητη μελέτη 

της KcKinsey «Η Ελλάδα10 χρόνια μπροστά», η οποία εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 

2011, θεωρεί την ελληνική παραγωγή φαρμάκων ως  «αναδυόμενο αστέρα» της 

ελληνικής οικονομίας και αναγνωρίζει την αναμενόμενη αύξηση της αγοράς  

παγκοσμίως, την εδραιωμένη υπάρχουσα βιομηχανία και τις επιτυχημένες εξαγωγικές 

δραστηριότητες και προτείνει το σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής προκειμένου να 

ανοίξει το «παράθυρο ευκαιρίας» που θα οδηγήσει στην αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
68

 

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας από  τους λίγους κλάδους που έχουν 

εξαγωγές, εξάγοντας σε 80 χώρες περίπου και συμβάλλοντας έτσι θετικά στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα του οποίου είναι ο βασικός 

παράγοντας της χρεωκοπίας της χώρας. Η ντόπια βιομηχανία στηρίζεται στην 

παραγωγή όλων των κατηγοριών σκευασμάτων πρωτοτύπων και γενοσήμων, των 

οποίων ένα μεγάλο μέρος εξάγει. Τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου του 

φαρμακευτικού κλάδου, σύμφωνα με την Eurostat το 2005 οι συνολικές ροές 

εμπορίου ξεπερνούν τα$ 3,6 δις παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 

21,3% για τα έτη 2003 έως 2005. Οι εξαγωγές των φαρμάκων το 2005 ανήλθαν σε 

2,7 δις παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2004 κατά 21,30%.   

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν 

αύξηση της τάξης του 36% σε σχέση με το 2004, προσεγγίζοντας το 1 δις. Η εικόνα 

του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας στον κλάδο του φαρμάκου χειροτερεύει, καθώς 

είναι αρνητικό σε όλη την υπό εξέταση περίοδο και βγαίνει αυξανόμενο, από 1,4 δις 

το 2003 σε 1,8 δις το 2005. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπορικό 

ισοζύγιο των φαρμάκων είναι  θετικό, καθώς οι εξαγωγές της είναι υπερδιπλάσιες 

των εισαγωγών, $1,7 δις έναντι $ 30 δις αντίστοιχα. Η υπεροχή αυτή των εξαγωγών 

των φαρμάκων αντανακλάται στο δείκτη Balassa, ο οποίος είναι θετικός σε όλη την 

υπό εξέταση περίοδο, παρουσιάζοντας διακύμανση  0,32 και 0,35.
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 Τα δεδομένα 

μέχρι σήμερα παραμένουν ίδια όσο αφορά στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

4.1 Συμπεράσματα 

 
Ο κλάδος της παραγωγής και της εμπορίας φαρμάκων αποτελεί σημαντικό κλάδο της 

Ελληνικής Οικονομίας, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη αντιπροσωπεύει περισσότερο 

από το 3% του ΑΕΠ, ενώ ο κλάδος συμμετέχει κατά 1% στη συνολική απασχόληση. 

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει αυξητική τάση, παρά την οικονομική κρίση 

εξαιτίας των αυξημένων δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, της πληθώρας 

φαρμάκων, της συνεχώς αυξανόμενης τιμής τους και της όλο και μεγαλύτερης 

ζήτησης των φαρμάκων λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της διόγκωσης  

της τρίτης ηλικίας. Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα αριθμεί πάνω από 100 

εταιρίες, εκ των οποίων πάνω από τις μισές είναι βιομηχανικές και οι υπόλοιπες 

εμπορικές. Άλλες ελέγχονται από πολυεθνικές και άλλες είναι ελληνικών 

συμφερόντων. Παρά το γεγονός, ότι η εγχώρια βιομηχανία σημειώνει τεχνολογική 

ανάπτυξη και βελτιώνει τις δυνατότητες επέκτασής της στις γειτονικές χώρες, οι 

πωλήσεις εταιριών ξένης ιδιοκτησίας αυξάνονται στην εγχώρια αγορά.  

Το κράτος στοχεύει στον έλεγχο για τον καθορισμό των τιμών στα εισαγόμενα 

προϊόντα από την Ευρωπαϊκή ένωση και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και στα εγχώρια 

προϊόντα. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρομολογείται η καθιέρωση 

νέου συστήματος για τον αποδοτικότερο έλεγχο των τιμών των φαρμάκων. Η γενική 

κατεύθυνση είναι η τάση προς ενιαία κριτήρια, όπως η καθιέρωση τιμών αναφοράς 

και η ανάδειξη σχέσης κόστους-οφέλους και κόστους- αποτελεσματικότητας. 

Καθίσταται σαφές ότι πρέπει να αξιοποιούνται οι δείκτες που θεμελιώνονται σε 

δείκτες της ελληνικής οικονομίας, ώστε ο καθορισμός της τιμής να συναρτάται με 

αλλαγές στη σύνθεση ή στο εύρος των δεικτών αναφοράς. 

Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα μικτό σύστημα, όπου το επικρατεί η 

συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η κοινωνική ασφάλιση είναι 

υποχρεωτική. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των 

ασφαλισμένων αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό.  Από τις 1-4-1998 ισχύει ο 

θετικός κατάλογος συνταγογράφησης (θετική λίστα) με στόχο  την εξυγίανση και τη 

βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης, τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, 

τον περιορισμό της πολυφαρμακίας και τον έλεγχο της συνταγογραφικής 
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συμπεριφοράς των ιατρών. Η φαρμακευτική πολιτική του Κράτους υιοθετεί τις αρχές 

του Συντάγματος, οι οποίες αφορούν στην προστασία της υγείας και της γενετικής 

ταυτότητας του πολίτη, στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 

και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, καθώς 

και στην υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να 

προστατεύει όσους χρήζουν προστασίας.  Η φαρμακευτική πολιτική χαράσσεται 

σύμφωνα με τις αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου, προκειμένου να μην 

υπονομεύεται η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία και να μην μετατρέπεται η 

ελεύθερη οικονομία σε κατευθυνόμενη. Το Κράτος οφείλει να  διασφαλίσει την 

ελεύθερη πρόσβαση κάθε πολίτη στη φαρμακευτική κάλυψη με όρους ανεκτούς προς 

την ανθρώπινη αξία και να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένων, 

επαγγελματιών υγείας και φαρμακευτικών εταιριών. Η παρέμβαση της Πολιτείας 

περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων, τον έλεγχο 

στα κέρδη και τις τιμές, τη ρύθμιση της προώθησης και της διαφήμισης των 

φαρμακευτικών σκευασμάτων.  

Με γνώμονα τη σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας, επιλέγονται οι ενδεδειγμένες 

τεχνικές και μέθοδοι θεραπειών, καθώς είναι σαφές ότι το «καλό φάρμακο» 

συμβάλλει στη μείωση του συνολικού κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ασθενών. Η ελληνική νομοθεσία 

καθόρισε τις πρακτικές της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς. Την περίοδο 1967-1979 

αδειοδοτούνται για εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπές 

εμποροβιομηχανικές εταιρίες και ξεκινά ο ρυθμιστικός ρόλος της Πολιτείας στη 

δραστηριότητα της φαρμακοβιομηχανίας. Μεταξύ του 1980-1995, εδραιώνονται 

νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στη διακίνηση και στη χορήγηση του 

φαρμάκου, ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και οργανώνεται το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Από το 1996 έως το 2004 ορίζεται το ποσοστό μικτού κέρδους των 

φαρμακεμπόρων και δημιουργείται το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας. Από το 2005 έως σήμερα, επανακαθορίζονται εκ νέου οι τιμές των 

φαρμάκων, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, με 

αποτέλεσμα η Ελλάδα να διατηρεί τη θέση της μεταξύ των βασικών χωρών 

προέλευσης των φαρμάκων στο παράλληλο εμπόριο που διεξάγεται στην ευρωπαϊκή 

αγορά.  

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλάζει ταχύτατα, συμπορευόμενο με τις αλλαγές που 

αναδεικνύονται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Η φαρμακοβιομηχανία 
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συρρικνώνεται και αναδύεται η ανάγκη περιορισμού του κόστους. Αυτό που 

διαφοροποιείται είναι η ένταση των αιτιών που προκαλούν τις αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει εισάγει θετικούς και αρνητικούς καταλόγους-λίστες φαρμακευτικών 

σκευασμάτων για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης από την κοινωνική 

ασφάλιση. Η ένταξη ενός φαρμακευτικού σκευάσματος στη θετική λίστα αποτελεί 

απόδειξη του θεραπευτικού του πλεονεκτήματος έναντι των άλλων φαρμάκων που 

κυκλοφορούν στην αγορά. 

Οι μελέτες οικονομικής αποτελεσματικότητας, οι οποίες αποτελούν συνήθη πρακτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός 

φαρμακευτικού σκευάσματος με όρους θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, κλινικής 

ασφάλειας και οικονομικής ωφέλειας. Η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών 

των ευρωπαϊκών χωρών ελέγχεται μέσω κλινικών πρωτοκόλλων που αξιοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μέσων 

καθώς και το βαθμό υπακοής των ιατρών σε αυτά. Ο επιμερισμός του κόστους 

(patient copayment) πραγματοποιείται μέσω της καταβολής ορισμένου ποσού ανά 

συνταγή ή ανά σκεύασμα ή ανά συσκευασία, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας του 

σκευάσματος. Επιπλέον, ορίζεται μία ασφαλιστική απαλλαγή, η οποία φθάνει μέχρι 

ένα συγκεκριμένο όριο. Έτσι ο ασθενής καλείται στο τέλος να καταβάλει και μία 

επιπρόσθετη συμμετοχή επί της συνολικής αξίας. 

Στην Ελλάδα επικρατεί το πρότυπο Bismarck, δηλαδή η χρηματοδότηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης βασίζεται στην κοινωνική ασφάλιση και ο έλεγχος γίνεται 

από το κράτος, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης πραγματικής ή προκλητής 

ζήτησης για τις υπηρεσίες υγείας, ελλείμματα στο δημόσιο τομέα, παραοικονομικά 

φαινόμενα και υψηλή σχετικά ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. Καθώς το προσδόκιμο 

ζωής αυξάνει, καθίσταται αισθητή η ανάγκη δημιουργίας νέων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων. Το κόστος δημιουργίας ενός νέου φαρμάκου, δοκιμασμένης 

ασφάλειας, θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και ποιότητας μπορεί να αγγίζει 

πολλές φορές τα $ 802 εκ, δηλαδή το 7,4% του γενικού πληθωρισμού. Επιπλέον, 

απαιτούνται 10 έως 15 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης.  Το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας 

(πατέντα) προστατεύεται μέσω της νομοθεσίας και αποτελεί προσωπική περιουσία 

του δικαιούχου, καθώς λειτουργεί ως αποζημίωση της δαπάνης για την έρευνα και 

την ανάπτυξη και ως επιβράβευση της καινοτομίας. Μέχρι το 1992, στην Ισπανία, 

στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα δεν επιτρεπόταν η προστασία της πατέντας για τις 

χημικές ενώσεις, αλλά μόνο για τεχνικές μεθόδους ή διαδικασίες παρασκευής 
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φαρμάκων, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αντιγράφων προϊόντων να εισαχθεί 

στις οικείες αγορές.  

Γενόσημο ορίζεται το φάρμακο, το οποίο είναι αντίγραφο του πρωτοτύπου επώνυμου 

φαρμάκου, δηλαδή είναι πανομοιότυπο ή βιοϊσοδύναμο σε όρους δασολογίας, τρόπου 

λήψης, απορρόφησης στον οργανισμό, ποιότητας και χρήσης. Αφού εγκριθεί το 

γενόσημο από τις αρμόδιες αρχές, εισάγεται στην αγορά με διαφορετικό εμπορικό 

σήμα από το πρωτότυπο. Πολλές παρασκευάστριες εταιρίες πρωτοτύπων παράγουν οι 

ίδιες γενόσημες μορφές των δικών τους πρωτότυπων προϊόντων ή διατηρούν 

θυγατρικές εταιρίες παρασκευής γενοσήμων. Η τιμή του γενόσημου μπορεί να 

ανέρχεται σε ποσοστό 20% έως 80% της τιμής του πρωτοτύπου, εξαναγκάζοντας τις 

παρασκευάστριες εταιρίες πρωτοτύπων να μειώσουν με τη σειρά τους τις τιμές των 

προϊόντων τους, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και επιφέροντας 

θετικά αποτελέσματα τόσο στον προϋπολογισμό των καταναλωτών όσο και των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Τα κράτη ελέγχουν έμμεσα ή άμεσα τις τιμές 

των γενοσήμων. Η εφαρμογή του συστήματος ελεύθερης τιμολόγησης φαίνεται ότι 

υπερέχει αυτού της ελεγχόμενης τιμολόγησης.  Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 

3000 γενόσημα φάρμακα σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία του 2011) επί συνόλου 

7300 φαρμάκων καταλαμβάνοντας το 18% της αγοράς. Το ποσοστό αυτό πρέπει να 

φτάσει στο 50%, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι του μνημονίου.  

Η διαδικασία έγκρισης ενός φαρμακευτικού σκευάσματος είναι παρεμφερής σε όλα 

τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη λειτουργεί η ενιαία υποβολή 

αίτησης σκευάσματος της Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Φαρμάκων. Σε αυτή τη 

λίστα υπάγονται τα προϊόντα βιοτεχνολογίας και τα καινοτόμα φάρμακα. 

Η τιμή των εισαγόμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων ορίζεται με βάση την τιμή 

πώλησής τους στη χώρα προέλευσης, τα έξοδα εισαγωγής και τις υποχρεωτικές 

εκπτώσεις. Ακόμα, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές πώλησης του ίδιου σκευάσματος στις 

άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τα έξοδα εισαγωγής και οι υπέρ των τρίτων 

επιβαρύνσεις.  
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4.2 Προτάσεις
70

 

 

Το εθνικό οικονομικό μοντέλο οφείλει να είναι εξωστρεφές, με έμφαση στις αγορές 

του εξωτερικού προκειμένου να εξάγει αγαθά και υπηρεσίες και να εισάγει 

επενδυτικά κεφάλαια. Η ελληνική βιομηχανία φαρμάκου είναι διεθνώς εμπορεύσιμος 

τομέας, ο οποίος πρέπει να απορροφήσει μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων ώστε 

να αποκτήσει οικονομίες κλίμακας τεχνογνωσίας και ανταγωνιστικότητας σε διεθνές 

επίπεδο.  

 Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της Πολιτείας στον καθορισμό ενός 

σχεδίου για τη σταδιακή μείωση των τιμών των γενοσήμων, σε αντίθεση με τις 

απότομες μειώσεις, με στόχο αφενός την ώθηση της αγοράς των γενοσήμων και την 

άσκηση πίεσης στον κλάδο για λειτουργικές βελτιώσεις και μείωση του κόστους και 

αφετέρου παροχής επαρκούς χρόνου για την προσαρμογή των εταιριών του κλάδου. 

Οι ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να προωθούν την άρση πιθανών ρυθμιστικών και 

νομικών εμποδίων, όπως οι σχετικές με τις διαδικασίες έγκρισης των γενοσήμων και 

βιοϊσοδυναμίας, για τη μείωση του κόστους του απαιτούμενου χρόνου έγκρισης των 

νέων προϊόντων, καθώς και την παροχή εγγυήσεων ποιότητας μέσω πιστοποιήσεων 

σε ιατρούς και ασθενείς.  

Ο κλάδος απαιτείται να εστιάσει στις κατάλληλες υποκατηγορίες προϊόντων σε 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, να συγκεντρώσει 

εξειδικευμένα  στελέχη φέροντα καινοτόμες ιδέες και να προωθήσει νέες 

φαρμακοτεχνικές μορφές και συνδυασμούς φαρμάκων, οι οποίες βοηθούν ουσιαστικά 

τους ασθενείς. 

 Η Πολιτεία μπορεί να διευκολύνει ουσιαστικά τέτοιες κινήσεις μέσω φορολογικών 

ελαφρύνσεων για επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες έρευνας και ανάπτυξης 

προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προωθηθεί η εξαγωγική 

δραστηριότητα, με παράλληλη εντατικοποίηση των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας 

που θα οδηγήσει στη βελτίωση των παραγόμενων νέων προϊόντων. Οι περισσότερες  

από τις παραπάνω δράσεις απαιτούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια, τα οποία 

απουσιάζουν από τον κλάδο, δεδομένης της δυσκολίας εξασφάλισης τραπεζικού 

δανεισμού, αλλά και των χρεών της Πολιτείας προς τις  φαρμακευτικές εταιρίες. Σε 

αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να στοχεύσουν σε 
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χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, όπως η Private Equity ή η Venture 

Capital. Επιπροσθέτως, και η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει τα χρέη της προς 

αυτές μέσω συμψηφισμών του ΦΠΑ ή άλλων πληρωμών, με στόχο την ενίσχυση της 

ρευστότητας και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και κεφαλαίου κίνησης. 

Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αλλά πάνω από όλα την κοινωνική 

συγκυρία, οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς να μιλήσουν με ειλικρίνεια για τις 

επιλογές επίλυσης του προβλήματος, προκειμένου να χτίσουν  την απαραίτητη 

αξιοπιστία έναντι της κοινωνίας που έχουν υποχρέωση να υπηρετούν. Να 

αναζητήσουν τη συναίνεσή της και προωθώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες 

προτάσεις ειδικών, ανεξάρτητα από πού προέρχονται,  να συνεισφέρουν  στην έξοδο 

από την κρίση και να πιστέψουν στην υγιή επιχειρηματικότητα, η οποία δημιουργεί 

"κοινή αξία", αξιοποιώντας δίκαια και αναλογικά το σύστημα σύγχρονων θεσμών και 

διαδικασιών που υπηρετούν το κοινό καλό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΝΟΜΟΙ 2004-2011 

 

ΔΥΓ3α/οικ. 14801,ΦΕΚ 317/Β/25.2.2011:Προμήθεια φαρμάκων, φορέων 

Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας 

Υ.Α. Αριθμ. 54582 (4) ΦΕΚ 866/B/16.05.2011: Τιμολόγηση φαρμακευτικών 

προϊόντων. 

ΔΥΓ3α/οικ.32294,ΦΕΚ 559/Β/8.4.2011: Κατάλογος φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από 

τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

ΔΥΓ3α/Γ.Π. 85037/10,ΦΕΚ 558/B/08.04.2011:Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης 

(παρηγορητική χρήση). 

Ν. 3918/2011,ΦΕΚ 31/Α/2.3.2011:Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας. 

ΔΥΓ α/οικ.2466/2010,ΦΕΚ 58/Β/26.1.2011:Κριτήρια λίστας συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων. 

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας 3156, 14.1.2011: Προσαρμογή των απαιτουμένων 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση Άδειας Δυνατότητας Παραγωγής ή Συσκευασίας ή 

Διενέργειας Ελέγχων σε Φαρμακευτικά προϊόντα Ανθρώπινης ή Κτηνιατρικής 

χρήσης”. Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 10962/14.02.07 Εγκυκλίου. 

Π.Δ. 113/2010,ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010:Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες (Άρθρο 7 

παρ. 6).  

Υ.Α.Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493,ΦΕΚ 1326/Β/27.8.2010:Φάρμακα σοβαρών 

παθήσεων. 

Υ.Α.ΔΥΓ3α/Γ.Π.63114,ΦΕΚ 1186/Β/6.8.2010:Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Κοινοτικήοδηγία 2010/4/ΕΕ της Επιτροπής, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.132979/2005) του 

Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα.  

N. 3867,ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010:Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις 

θεμάτων σχετικών διαγωνισμών. 

ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696,ΦΕΚ 740/Β/28.5.2010:Κατάλογος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.  
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Φ80000/οικ11385/1394,ΦΕΚ 569/Β/30.4.2010:Έγκριση καταλόγου ακριβών 

φαρμάκων.  

Υ.Α. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892,ΦΕΚ 417/Α/12.4.2010:Καθορισμός κριτηρίων για τον 

κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  

Ν. 3840,ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010:Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. 

ΔΥΓ3α/Γ.Π. 129363/2010,ΦΕΚ 2235/Β/31.12.2010:Τροποποίηση των αδειών 

κυκλοφορίας φαρμάκων εγκεκριμένων με εθνική διαδικασία 

Υ.Α. 2/69404/0023A,ΦΕΚ 1673/Β/21.10.2010:Ανάθεση σε πιστωτικά ιδρύματα της 

εξόφλησης των χρεών των νοσοκομείων με ομόλογα 

Υ.Α. Α3-2153,ΦΕΚ 1304/Β/19.8.2010:Τροποποίηση αρθρ. 331 και 333 της 

ΑΔ7/2009 – Καθορισμός τιμής φαρμάκων σοβαρών παθήσεων 

Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63117, Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63118, Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63115,ΦΕΚ 

1283/B/6.8.2010: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική 

οδηγία 2009/164/ΕΕ της Επιτροπής, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την Κοινοτική οδηγία 2010/3/ΕΕ της Επιτροπής, Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/159/ΕΕ της Επιτροπής, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) του 

Συμβουλίου σχετικά με τα 

καλλυντικά προϊόντα 

Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.58223,ΦΕΚ 1122/B/23.7.2010:Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2008/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/εοκ (αριθμ. 

ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) ώστε να προσαρμοσθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ.1272/2008 για την ταξινόμηση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 

Ν. 3853,ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010:Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμάκων 

(άρθρο 24) 

Ν. 3846/10,ΦΕΚ 66/Α/11.5.2010:Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3580/2007 σχετικά με 

προμήθειες Νοσοκομείων μέσω διαγωνισμών 

Α.Δ. 3/2010,ΦΕΚ 557/Β/29.4.2010:Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09 και αντικατάσταση 

άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010 

Α.Δ. 2/2010,ΦΕΚ 380/Β/1.4.2010:Τροποποίηση Α.Δ. 7/09 και 8/09 

Ν. 3816,ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010: Άρθρο 12 Επαναεισαγωγή καταλόγου 

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός 

πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες 



81 

 

Ν. 3808/09,ΦΕΚ 227/Α/10.12.2009:Ρυθμίσεις θεμάτων Ιατρών ΕΣΥ.  

Απ. ΔΣ ΕΟΦ αριθ. 69251,ΦΕΚ 2255/B/20.10.2009:Κανόνες καλής παραγωγής για 

τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες (τροποποίηση) 

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648,ΦΕΚ 2198/B/2.10.2009:Εναρμόνιση - 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Ν. 3790/09,ΦΕΚ 143/Α/7.8.2009:Άρθρο 18 Καθορισμός τιμών φαρμάκων Άρθρο 19 

Διυπουργική Επιτροπή για προμήθειες φαρμάκων 

Υπ. Απ. 46933,ΦΕΚ 1416/Β/15.7.2009:Θεραπευτικές Ομάδες Φαρμάκων 

Ν. 3763/09,ΦΕΚ 80/A/27.5.09:Άρθρο 36 Προμήθειες Νοσοκομείων 

Απ. ΔΣ ΕΟΦ αριθ. 23022,ΦΕΚ 779/B/29.4.2009:Κανόνες καλής παραγωγής για τα 

φάρμακα σε κλινικές μελέτες 

Υ.Α. 22622/09,ΦΕΚ 623/Β/3.4.2009:Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση 

των κριτηρίων για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων 

και την επιλογή των προς ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων 

Υ. Α. ΔΥΓ3α/ΓΠ86209/09,ΦΕΚ 2157/Β/2.10.2009:Παρηγορητική χρήση 

φαρμάκων.  

Υπ. Απ. Α3-4192,ΦΕΚ 1834/Β/ 3.9.2009:Αγορανομική Διάταξη Αριθ. 

8:Καθορισμός των τιμών με βάση το μέσο όρο των τριώνχαμηλότερων τιμών στην 

Ε.Ε..  

Υπ. Απ. Α2-3391,ΦΕΚ 1388/Β/13.7.2009:Τροποποιήση της Α.Δ γιαδιαμόρφωση 

των τιμών των φαρμάκων.  

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716,ΦΕΚ 871/Β/8.5.2009:Διαδικασία απόδοσης του 3% 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (Rebate) 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ35436,ΦΕΚ 717/Β/16.4.2009:Τεχνικές προδιαγραφές ετικέτας 

γνησιότητας Ε.Ο.Φ. 

Απόφαση Δ.Σ ΕΟΦ 0-833/18η/6.10.2008,ΦΕΚ 135/Β/29.1.2009:Καθορισμός των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής 

Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» 

Υπ Απ 69833,ΦΕΚ 459/Β/5.11.2008:Συγκρότηση Επιτροπής Διαφάνειας 

Αποζημίωσης Φαρμάκων 

ΠΔ 121/08,ΦΕΚ 183/Α/3.9.2008:Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών 

οργανισμών των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και σχετικών 

κυρώσεων 
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Υπ Απ Φ4200/14734/632/08,ΦΕΚ 1460/Β/24.7.2008:Απόδοση οφειλόμενου ποσού 

από φαρμακευτικές εταιρείες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς σε εφαρμογή του 

άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 ΦΕΚ/Α/1292 

Υπ. Απ. 11475 ΕΦΑ 2388,ΦΕΚ 1165/Β/25.6.2008:Διαδικασία κατάθεση αίτησης 

στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ 38889/11/062008: Διαδικασία ελέγχου της τήρησης των 

ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης και διατήρησης της ιδιότητας του κατόχου 

άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

Ν. 3697/08,ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008:Αρθρο 35 Κατάρτιση διαγνωστικών-

θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων και καθορισμός τιμής 

αναφοράς = Λιανική τιμή – 3% 

Υπ Απ 1080606/10335/Β0012,ΦΕΚ 1539/Β/4.8.2008:Συμπλήρωση της ΠΟΛ 

1005/2005 σχετικά με εκπιπτόμενες δαπάνες από ακαθάριστα έσοδα 

Υπ. Απ. Φ42000/14734/532,ΦΕΚ 1460/Β/24.7.2008:Απόδοση Rebate σύμφωνα με 

παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 

Υπ. Απ. ΑΠ ΔΥΓ3α/145263/07,ΦΕΚ 556/Β/31.3.2008:Τροποποίηση συμπλήρωση 

Υ.Α ΔΥΓ3α ΓΠ 71525/2005 σχετικά με ταινία γνησιότητας 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ151509/08,ΦΕΚ 2717/Β/31.12.2008:Καθορισμός καταλόγου 

φαρμάκων υψηλού κόστους 

Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπ. Αποφ. 10067/1989 σχετικής με ταινία 

γνησιότητος, ΦΕΚ 2426/Β/1.12.2008:Ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών 

προϊόντων 

Υπ απ. ΔΥΓ3αΓΠ84921/07,ΦΕΚ 1229/Β/18.07.07:Ενδείξεις για τις οποίες η 

δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 

Ν. 3557/07,ΦΕΚ 100/Α/14.5.07:Τροποποίηση 96/73. Παράβολο για τιμές φαρμάκων 

Υπ Απ. ΔΥΓ3α 79602/07,ΦΕΚ 64/Β/25.1.07:Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΚ 2005/28 για 

κατευθυντήριες γραμμές για ορθή κλινική πρακτική σε δοκιμαζόμενα φάρμακα 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 139307/05,ΦΕΚ 1098/Β/10.8.06:Αύξηση του ύψους των τελών 

(παραβόλων) που κατατίθενται στον ΕΟΦ 

Υπ. Απ. ΔΥΓ15/ΓΠ103144/07,ΦΕΚ 2200/Β/14.11.07:Οργάνωση και λειτουργία 

Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας 

Ν. 3580/07,ΦΕΚ 134/Α/18.6.2007:Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από Υπ. 

Υγείας. Άρθρο 15 θέματα παράλληλου εμπορίου. Άρθρο 16 – 22 Θέματα ΕΣΥ 
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Ν. 3257/07,ΦΕΚ 25/Α/9.2.07:Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας. Το κεφάλαιο Β αναφέρεται στις επτά νέες 

Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ). Επίσης το έκτο άρθρο(σελ. 583) αναφέρεται 

στην αλλαγή της διαδικασίας συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ και 

τον ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου. 

Υπ. Απ ΔΥΓ3α/Γ.Π.15561/06,ΦΕΚ 212/Β/13.2.06:Συμπλήρωση Αποφ. 

ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/83657/06,ΦΕΚ 59/Β/24.1.06:Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων 

Ν. 3518/06,ΦΕΚ 272/Α/21.12.2006:Φάρμακα για χρόνιες παθήσεις 

Ν. 3457/06,ΦΕΚ 93/Α/8.5.06:Νόμος για την μεταρρύθμιση του συστήματος 

φαρμακευτικής περίθαλψης. Με την δημοσίευση του Νόμου καταργείται η λίστα και 

καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση όλα τα χορηγούμενα με ιατρική συνταγή 

φάρμακα 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/Γ..Π2124/06,ΦΕΚ 150/Β/9.2.06:Τροποποίηση ρύθμισης για ταινία 

γνησιότητας 

Ν. 3418/05,ΦΕΚ 287/Α/28.11.05:Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 

N. 3402/05,ΦΕΚ 258/Α/17.10.05:Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και 

λοιπές διατάξεις 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/Γ.π 71559/05,ΦΕΚ 1156/Β/19.8.05:Κατάλογος 

συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων 

N 3370/05,ΦΕΚ 176/A/11.7.05:Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας και λοιπές διατάξεις 

Ν 3329/05,ΦΕΚ 81/Α/4.4.05:Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις 

Υπ. Απ 1003821/10037/β0012/04,ΦΕΚ 80/Β/25.1.05:Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη 

δικαστηριακή νομολογία 

Υπ. Απ. Α3/3525/05,ΦΕΚ 1869/Β/30.12.05:Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 

«Φάρμακα ΑΔ 14/89» & Ορισμός μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

Ν. 3408/05,ΦΕΚ 272/Α/4.11.05: Νέος τρόπος καθορισμού των τιμών των φαρμάκων 

ΔΥΓ3α/Γ.π 71525/05,ΦΕΚ 1342/Β26.9.05:Τροποποίηση απόφασης 

Α6Α/1826/28.2.89 και Α6/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των 

φαρμακευτικών προϊόντων. 
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Υπ. Απ. ΔΥΓ3(α)32583/05,ΦΕΚ 828/Β/14.6.05:Τροποποίηση απόφασης σχετικά με 

τον καθορισμό του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 

2519/1997 

ΔΥΓ3(α)/132979/05,ΦΕΚ 352/Β/18.3.05:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα των καλλυντικών 

Y6/75691/04,ΦΕΚ 1533/14.10.04:Κανόνες καλής παρασκευής όσον αφορά τα 

φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο 

ΔΥΓ3/ΓΠ71349/04,ΦΕΚ 1202/Β/4.8.04:Τροποποίηση απόφασης 

Α6α/1826/28.2.1989 σχετικά με την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 

Υπ. Απ. 31637/04,ΦΕΚ 1176/Β/2.8.04:Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 2003/63ΕΚ περί κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη χρήση 

Υπ. Απ ΔΥ1δ/οικ46575/04,ΦΕΚ 116/ΝΠΔΔ/14.5.04:Δ.Σ ΕΟΦ 

Υπ. Απ. Υ1/ΓΠ127962/04,ΦΕΚ 395/Β/27.2.04:Εναρμόνιση της Εθνικής 

Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46ΕΚ «σχετικά με τα 

συμπληρώματα Διατροφής» 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3/127858/04,ΦΕΚ 284/Β/10.2.04:Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται 

ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) 

N 3301/04,ΦΕΚ 263/23.12.04:Άρθρο 17 Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων 

ΔΥΓ/α/69150/04,ΦΕΚ 1503/7.10.04:Σύσταση και κανονισμός Λειτουργίας της 

Εθνικής επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για Κλινικές Μελέτες 

Υπ. Απ. ΔΥΓ3/60436/04,ΦΕΚ 1191Β/3.8.04:Τροποποίηση απόφασης Α6/4171/87 

για παράλληλες εισαγωγές εκ των 8 από τις 10 νέες χώρες μέλη 

Υπ. Απ. 30085/04,ΦΕΚ 970/Β/29.6.04:Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ/ΕΟΦ 

Π.Δ 88/04,ΦΕΚ 68/Α/3.3.04:Όργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας 

φαρμακαποθήκης 

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348,ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004:Ορθή πρακτική διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
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ΝΟΜΟΙ 1996-2003 

 

ΔΥΓ3/89292/03,ΦΕΚ 1973/Β/31.12.03:Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις 

κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο 

Ν 3204/03,ΦΕΚ 296/Α/23/12/03:Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. 

Υγείας. Άρθρο 18 Λίστα 

Π.Δ 257/03,ΦΕΚ 234/Α/9/10/03:Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της 

Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V 

Υπ Απ Υ6/86052/03,ΦΕΚ 1363/Β/23/9/03:Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

Α7α/10821/97/98 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις αρχές 

ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Ο.Ε.Π) εργαστηρίων αρμοδιότητας ΕΟΦ 

Π.Δ 166/03,ΦΕΚ 138/Α/5/6/03:Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

Ν. 3209/03,ΦΕΚ 304/Α/24.12.03:Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας 

Υπ Απ ΔΥΓ3/106769/03,ΦΕΚ 1888/Β/19/12/03:Έγκριση συμπλήρωσης και 

τροποποίησης του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδ/των 

Υπ Απ Υ6/75764/03,ΦΕΚ 1403/Β/30/9/03:Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης 

του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδ/των 

Π.Δ 213/03,ΦΕΚ 172/Α/2/7/03:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ κα της 

Οδηγίας 2001/19/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού. 

Υ6α/116328/02,ΦΕΚ 511/Β/29/4/03:Τρόπος και χρόνος υποβολής από τις 

επιχειρήσεις των καταστάσεων για τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων που 

χορηγούνται με ιατρική συνταγή 

Υ6α/121863/02,ΦΕΚ 1569/Β/16/12/02:Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

Υ6α/28403/01/02 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις «Δαπάνες 

Προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων» 

Ν 3043/02,ΦΕΚ 192/Α/21/8/02:Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα 
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Υπ. Απ. Δυ1δ οικ 39606/02,ΦΕΚ 521/Β/29.4.02:Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 

κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων για το Δημόσιο και όλους 

τους φορείς 

Υπ. Απ. Υ6γ/οικ 222196/02,ΦΕΚ 284/Β/8.3.02:Διαφήμιση OTC 

Υ ΑΔΥ8ΔΓΠοικ2740/02,ΦΕΚ 32/Β/17.1.2002:Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου( 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα) 

Ν 3068/02,ΦΕΚ 274/Α/14/11/02:Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές 

αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο 

βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 

Υπ Απ. Υ6α/28403/01,ΦΕΚ 684/Β//31.5.02:Δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών 

προϊόντων 

Υπ Απ. Φ7/οικ387/02/,ΦΕΚ 318/Β/20.3.02:Μετατροπή Ευρώ αξίας συνταγής 

φαρμάκων 

Υ Α. Υ6α/31953/02,ΦΕΚ 216/Β/22.2.02:Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 

Υ6/4261/2001 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου 

Υπ.Απ. 1116504/34/0015/02,ΦΕΚ 11/Β/14.1.02:Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης 

φαρμάκων από τα φαρμακεία 

 

Υπ. Απ. Υ4α/Γ.Π οικ 40620/01,ΦΕΚ 1643/Β/10.12.01:Απογευματινά ιατρεία 

νοσοκομείων 

Υπ.Απ. Υ6α/2977/01,ΦΕΚ 1297Β//8/10/2001:Διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων 

που μπορούν να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή 

Υπ. Αρ. Υ5α/οικ 1197/01,ΦΕΚ 1206/Β/17.9.2001:Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών 

Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας 

Υπ. Αρ. Υ6α/4651/01,ΦΕΚ 1034/Β/6.9.2001:Καθορισμός ύψους τελών αρθ. 48 ν 

2519/97 

Υπ. Αρ. Υ6/4261/01,ΦΕΚ 992/Β/30/7/2001:Έγκριση συμπληρωματικού Καταλόγου 

Νόμος 2920/01,ΦΕΚ 131/Α/27/6/2001:Σώμα επιθεωρητών Υγείας & Πρόνοιας 

Υ6α//6896/01,ΦΕΚ 94/Β/31.1.2001:Τροποποίηση της Υπ. Αποφ. 2989/00 Έγκριση 

συμπληρωματικού καταλόγου 

ΠΔ 321/2001,ΦΕΚ 218/Α/1.10.01:Εναρμόνιση με Οδηγία 98/44 για την προστασία 

των 

βιοτεχνολογικών εφευρέσεων 
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Υπ. Αρ. 193/4/2001/01,ΦΕΚ 1062/Β/10.8.2001:Επιτροπή Ανταγωνισμού απόφαση 

Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών για παράλληλες εξαγωγές 

Νόμος 2889/01,ΦΕΚ 37Α/2.3.2001:Βελτίωση εκσυγχρονισμός ΕΣΥ 

(Πανεπιστημιακοί 

γιατροί/καθηγητές).  

ΥΑ/Α3/6023/2001/01,ΦΕΚ 21/Β/16.1.2001:Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 

441 του κεφ. 27 της 14/89 Α.Δ. 

Υ6Α/6447/00,ΦΕΚ 1488/Β/6.12.2000:Τροποποίηση νομοθεσίας περί καλλυντικών 

(Υ.Α 3320/97). Εναρμόνιση με οδηγία 2000/6 και 2000/11 

Υ.Α. Υ6α/3462,ΦΕΚ 966/B/2.8.2000:Διεξαγωγή κλινικών μελετών - Τροποποίηση 

υπ. Απ. Α6/10983/84 

Υ.Α. Υ6α/1163/00,ΦΕΚ 748/Β/16.6.2000:Καθορισμός ύψους τελών ( άρθρο 48 ) για 

συμπληρώματα διατροφής 

ΥΑ Α/7765/0/00,ΦΕΚ 31/Β/19.1.2000:Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου 

συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων 

Y.A. Y6/2989/00,ΦΕΚ 769/B/23.6.2000:Συμπληρωματικός Κατάλογος 

Συνταγογραφούμενων Ιδιοσκευασμάτων 

Y.A A7α/οικ 1951/00,ΦΕΚ 408/Β/29.3.2000:Όροι λειτουργίας της Ειδικής 

Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων Ν. 2519/97 

Υ.Α. Α7α/7797/99,ΦΕΚ 307/Β/10.3.2000:Φαρμακοεπαγρύπνηση 

Π.Δ. 235/2000,ΦΕΚ 199/Α/14.9.2000:Ειδικές ρυθμίσεις για ιδιωτικές κλινικές. 

N. 2737/99,ΦΕΚ 174/A/27.8.99:Άρθρο 23 Κατάλογος συνταγογραφούμενων 

Φαρμάκων 

Υπ. Απ. Ε3/833/99,ΦΕΚ 1329/Β/29.6.1999:Καθορισμός συστήματος ποιότητας για 

ιατρικά βοηθήματα 

Y.A. 7/οικ. 809/99,ΦΕΚ 1227/B/16.6.99:Xορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία 

των Κρατικών Νοσοκομείων 

Y.A. A7α/8637/99,ΦΕΚ 607/Β/10.5.99:Aναπροσαρμογή τέλους υποβολής 

ενστάσεως ενώπιον του ΔEΣ/EOΦ 

Y. A. A7α/644/99,ΦΕΚ 158/Β/25.2.99:Kαθορισμός της τιμής διάθεσης και δωρεάν 

διανομής της Eλλ. Φαρμακοποιίας, έκδ. V 

Y.A. A7/5981/99,ΦΕΚ 1858/B/7.10.99:Τροποποίηση Υ.Α. Υ6Α σχετική με ύψος 

τελών άρθρου 48 Ν. 2519/97 (καθορισμός ύψους τελών ΕΟΦ) 
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Y.A. A7α/3747/99,ΦΕΚ 1522/B/27.7.99:Tροποποίηση εναρμόνισης 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. (Οδηγία 93/356) 

Y.A. A7α/2413/99,ΦΕΚ 1294/B/24.6.99:Tροποποίηση της κοινής Yπ. Aπ. περί 

καλλυντικών 

Y. A. A7α/9967/99,ΦΕΚ 599/B/10.5.99:Eπιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των 

διατάξεων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Y.A. A7α/325/99,ΦΕΚ 194/B/8.3.99:Aναπροσαρμογή πάγιου τέλους υπέρ EOΦ 

N. 2676/99,ΦΕΚ 1/A/5.1.99:Φαρμακευτική Περίθαλψη Άρθρο 34 

Π. Δ. 418/98,ΦΕΚ 292/A/31.12.98:Kύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής 

Φαρμακοποιίας 

Y.A. 9486/98,ΦΕΚ 1223/B/1.12.98:Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου 

συνταγογραφούμενων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ. 

N. 2623/98,ΦΕΚ 139/A/25.6.98:Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 11) 

Α7α/10821/97,ΦΕΚ 398/Β/29/4/98:Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις αρχές 

ορθής εργαστηριακής πρακτικής εργαστηρίων αρμοδιότητος ΕΟΦ 

Y.A. 14275/98,ΦΕΚ 251/B/13.3.98:Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης 

καταλόγου συντ. φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο. 

Y.A. 11094/98,ΦΕΚ 235/B/11.3.98:Kαθορισμός του ύψους των τελών που 

προβλέπονται στο άρθρο 48 του N. 2519/97 

Y.A. 2030/98,ΦΕΚ 219/B/6.3.98:Όροι λειτουργίας της Επιτροπής κατάρτισης 

καταλόγου συντ. φαρμάκων και της Επιτροπής Ενστάσεων 

Κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 7/11/1997,ΦΕΚ 

36/Α/25/2/98:Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των 

φαρμάκων 

Y.A. 1320/97,ΦΕΚ 99/B/10.2.98:Oρισμός νοσηλίου Νοσοκομείων 

Y. A. 10124/98,ΦΕΚ 1293/B/29.12.98:Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου 

συνταγογραφούμενων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ. 

Y.A. 5639/98,ΦΕΚ 1029/B/1.10.98:Tροποποίηση Εναρμόνισης Ελληνικής 

Νομοθεσίας περί καλλυντικών με Οδηγίες 97/45 και 98/16 

Y.A. 6281/98,ΦΕΚ 810/B/3.8.98:Iατροτεχνολογικά προϊόντα αρμόδια αρχή ο EOΦ 
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Y.A. 11069/98,ΦΕΚ 261/B/18.3.98:Aναπροσαρμογή προκαταβαλλομένων τελών για 

τη θεώρηση τιμολογίων εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητος EOΦ 

Y.A. 5497/98,ΦΕΚ 250/B/13.3.98:Eναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 96/8/E.K. της Επιτροπής “σχετικά με τα τρόφιμα για δίαιτες 

μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους”. 

Y.A. 4262/98,ΦΕΚ 234/B/11.3.98:Eπιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καταλόγου 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

Y.A. 11596/97,ΦΕΚ 215/B/6.3.98:Tροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 

Y6α/οικ.3320/97 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας περί καλλυντικών σε 

συμμόρφωση προς κοινοτικές οδηγίες 

Y.A. 1899/98,ΦΕΚ 104/B/12.2.98:Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων 

καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

Y.A. Φ. 21/οικ 88/98,ΦΕΚ 24/B/21.1.98:Έγκριση καταλόγου συνταγογραφούμενων 

ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας 

 

Υ.Α. 14905/97,ΦΕΚ 1162/Β/30.12.97:Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση 

συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα. 

Πράξη Νομ. Περιεχομένου, ΦΕΚ 226/Α/7/11/97:Κατάργηση των επιβαρύνσεων 

υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων 

N. 2519/97,ΦΕΚ 165/A/21.8.97:Aνάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Yγείας. 

Y.A. Π1/84/97,ΦΕΚ 319/B/21.4.97:Eξαίρεση προμηθειών προμηθευτών από την 

ένταξη του στο Εθνικό Πρόγραμμα Προμηθειών 

N. 2469/97,ΦΕΚ 38/A/14.3.97:Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 18 Ρύθμιση Χρεών Νοσοκομείων 

Υ.Α. Α3/2830/97,ΦΕΚ 1058/B/3.12.97:Aντικατάσταση των παρ. 2 & 3 του άρθρo 

437 του κεφ. 27 της 14/89 της Aγορ. Διάταξης 7/97 (καθορισμός τιμών φαρμάκων) 

Aγορανομικής Διάταξης 6/97 (καθορισμός τιμών φαρμάκων) 

Y6α/οικ.3320/97,ΦΕΚ 329/B/21.4.97:Eναρμόνιση Eλλ. Νομοθεσίας περί 

καλλυντικών σε συμμόρφωση προς Kοινοτ. Οδηγίες από 76/661 έως 95/34 

N. 2458/97,ΦΕΚ 15/A/14.2.97:Σύσταση KλάδουKύριας Ασφάλισης Αγροτών και 

άλλες διατάξεις. Άρθρο 20 καθιέρωσης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 
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N. 2430/96,ΦΕΚ 156/A/10.7.96:Kαθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες 

Π.Δ. 17/96,ΦΕΚ 11/A/18.1.96:Mέτρα για βελτίωση ασφάλειας & υγείας 

εργαζομένων σύμφωνα με οδηγίες της EOK 

Y. A. A3/422/96,ΦΕΚ 281/B/25.4.96:Αντικατάσταση άρθρου 438 Α.Δ. 14/89 (2/96) 

Τιμές Φαρμάκων– Χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης  
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ΝΟΜΟΙ 1968-1995 

 

Υπ. Απ 95267/1893/95,ΦΕΚ 1030/Β/14.12.95:Καθορισμός μέτρων και όρων για την 

περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών 

Π.Δ. 194/95,ΦΕΚ 102/A/6.6.95:Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/25/EOK. 

Υπ. Απ Υ6/10170,ΦΕΚ 935/Β/13.11.95:Κυκλοφορία Συμπληρωμάτων διατροφής 

Y.A.Y6α/5073/95,ΦΕΚ 344/Β/4.5.95:Aναπροσαρμογή του πάγιου τέλους υπέρ του 

EOΦ. 

Y.A. 7881/94,ΦΕΚ 918/B/14.12.1994:Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την αντίστοιχη Κοινοτική (Οδηγία 92/73) για ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά προϊόντα 

Y.A.Π77/57/94,ΦΕΚ 793/Β/24.10.94:Συμπλήρωση από το IKA του ΠINAKA 

χορηγουμένων ιδιοσκευασμάτων. 

Y.A. 2480/94,ΦΕΚ 679/A/13.9.94:Eναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την 

Oδηγία 

93/42/EOK/14.6.93 του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής΄Eνωσης που αφορά στα 

Iατροτεχνολογικά Προϊόντα. 

Π.Δ.156/94,ΦΕΚ 102/A/5.7.94:Yποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον 

εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. 

N. 2198/94,ΦΕΚ 43/A/22.3.94:Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

Y.A. 6β/14285/94,ΦΕΚ 27/Β/19.1.94:Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 

που εμπίπτουν στις διατάξεις ναρκωτικών 

N. 2251/94,ΦΕΚ 191/A/16.11.94:Προστασία των καταναλωτών 

N. 2239/94,ΦΕΚ 152/A/16.9.94:Περί σημάτων 

Υπ. Απ. 2351/94,ΦΕΚ 639/Β/26.8.94:Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με 

οδηγία 90/385 για εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 

Y.A.Y6α/14290/94,ΦΕΚ 217/B/1.4.94:Παραγωγή, εισαγωγή και γενικά κυκλοφορία 

φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης (δρόγες και μίγματα δρογών). 

Y.A.11556/93/94,ΦΕΚ 40/B/26.1.94:Aναπροσαρμογή διοικητικών προστίμων για 

παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 

Y.A.Y6/10841/93,ΦΕΚ 784/B/6.10.93:Mετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 

Y.A. σχετικά μα την ταινία γνησιότητας. 

Υ.Α. Υ67250/93,ΦΕΚ 601/Β/9.8.93:Αποθήκευση-Διάθεση-Καταστροφή φαρμάκων 
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Y.A. 776/93,ΦΕΚ 536/B/20.7.93:Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

αντίστοιχη Kοινοτική στον τομέα της κατάταξης ως προς τον τρόπο διαθέσεως των 

φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

Y.A. 7465/93,ΦΕΚ 482/B/1.7.93:Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 

A6α/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων. 

Y.A./11228/92,ΦΕΚ 322/B/6.5.93:Eναρμόνιση της EλληνικήςNομοθεσίας προς την 

αντίστοιχη Kοινοτική στον Tομέα του καθορισμού αρχών και κατευθυντηρίων 

γραμμών που αφορούν τους κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση. 

Y.A.α/9848/93,ΦΕΚ 857/B/10.11.93:Kαθορισμός διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης 

από NοσηλευτικάIδρύματα σε επιχειρήσεις, για απαιτήσεις από ιατροφαρμακευτικό 

υλικό. 

Y.A.7465/δις/93,ΦΕΚ 624/B/16.8.93:Τροποποίηση & συμπλήρωση της Y.A. 

A6A/1826/28.2.89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών 

προϊόντων. 

N. 2161/93,ΦΕΚ 119/A/26.7.93:Tροποποίηση & συμπλήρωση των διατάξεων του N. 

1729/1987 “Kαταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και 

άλλες διατάξεις (βλέπε και ΦEK 144/A/93)”. 

Υ.Α. Α3/1682/93,ΦΕΚ 502/Β/7.7.93:Τροποποίηση παραγράφου 2 άρθρου 439 

Αγορανομικής διάταξης 14/89 

Y.A.Y6/2610/93,ΦΕΚ 389/B/28/5/93:Kαθορισμός διαδικασίας μεταφοράς, 

εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας EOΦ τρίτων χωρών και K-M της 

EOK. 

Π.Δ 108/93,ΦΕΚ 50/Β/7.4.1993:Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του 

Νοσοκομειακού Φαρμακείου 

Y.A.1079647/8351-25/0016/92,ΦΕΚ 607/B/7.10.92:Διαδικασία είσπραξης των 

πάσης φύσεως εσόδων του EOΦ από τις ΔOY & διαδικασία επιστροφής των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων & λοιπών περιπτώσεων επιστροφών. 

N. 2072/92,ΦΕΚ 125/A/23.7.92:Άρθρο 27 προστίθεται στο άρθρο 9 του N. 1965/91. 

Εναποθήκευση εμπορία για λογαριασμό τρίτων 

Y.A. 7/319/92,ΦΕΚ 273/B/20.4.92:Συμμετοχή ασφαλισμένων 10%. 

Y.A. Α6/3114/92,ΦΕΚ 220/Β/2.4.92:Νομοθεσίας προς διατάξεις οδηγίας 

89/381/EOK που αφορά την παραγωγή εισαγωγή και κυκλοφορία φαρμακευτικών 

προϊόντων με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα ανθρωπίνου αίματος. 
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Π.Δ. 312/92,ΦΕΚ 157/A/16.9.92:Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων 

Π.Δ. 261/92,ΦΕΚ 141/A/20.8.92:Ελληνική Φαρμακοποιία 

Y.A.Α3/2718/92,ΦΕΚ 477/B/23.7.92:Τροποποίηση A.Δ. 14/89 (Μέσος όρος τριών 

χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης) 

Π.Δ. 153/92,ΦΕΚ 73/A/8.5.92:Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του 

Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (A.E.ΣY). 

Y.A.A6α/9392/91,ΦΕΚ 233/B/7.4.92:Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

Κοινοτική για παραγωγή της εισαγωγής & κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 

& επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στα ανοσολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που 

συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς και αλλεργιογόνα. Εναρμόνιση με κυριότερες 

οδηγίες ΕΟΚ 65/65, 75/318/75, 75/319, 78/25, 78/420, 81/464, 83/570, 83/571, 

87/21, 89/341, 89/342, 91/507 

N. 1969/91,ΦΕΚ 167/A/30.10.91:Άρθρο 90 περί EOΦ. Επαλήθευση των τιμών των 

φαρμάκων 

N. 1961/91,ΦΕΚ 132/A/3.9.91:Προστασία του καταναλωτή 

N.1975,1976/91,ΦΕΚ 184/A/4.12.91:Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων από το IKA για 

χρόνιες παθήσεις. 

N. 1965/91,ΦΕΚ 146/A/26.9.91:Τροποποίηση & συμπλήρωση των κειμένων 

διατάξεων του EOΦ & άλλες διατάξεις. 

Y.A./7/280/91,ΦΕΚ 175/B/27.3.91:Καθορισμός φαρμάκων που χορηγούνται με 

συμμετοχή των ασφαλισμένων 

Y.A./7/1143/90,ΦΕΚ 837/B/31.12.90:Καθορισμός των φαρμάκων που χορηγούνται 

με συμμετοχή των ασφαλισμένων σε ποσοστό 10%. 

Α.Δ. 14/89,ΦΕΚ 343/Β/11.5.89:Άρθ. 437-446 διαμόρφωση τιμών φαρμάκων 

Y.A.A3/1548/90,ΦΕΚ 317/B/14.5.90:Τροποποίηση A.Δ. 14/89.Ποσοστό κέρδους 

φαρμακοποιών 35% 

Y.A Α3/46/90,ΦΕΚ 16/B/18.1.90:Τροποποίηση A.Δ. 14/89.Εναρμόνιση με Οδηγία 

ΕΟΚ 89/105 

N.1902/90,ΦΕΚ 138/A/17.10.90:Συμμετοχή στις δαπάνες φαρμακευτικής 

περίθαλψης 

Y.A.A6/10066/89,ΦΕΚ 894/B/14.12.89:Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την 

κυκλοφορία σκευασμάτων που περιέχουν βιταμίνες 

Π.Δ. A6/5224/89,ΦΕΚ 493/B/16.6.89:Κυκλοφορία σκευασμάτων που περιέχουν 

βιταμίνες, μέταλλα 
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Y.A.A6/A/1826/28.2.89,ΦΕΚ 178/Β/10.3.89:Τροποποίηση-Συμπλήρωση και 

Κωδικοποίηση Αποφάσεων Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων για την 

Ταινία Γνησιότητας 

Υπ Απ. Α6/1398/89,ΦΕΚ 335/Β/9/4/1989:Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών 

ιδ/των που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για Ν/Σ χρήση 

Π.Δ. 142/89,ΦΕΚ 68/A/7.3.89:Περί EOΦ Αρμοδιότητες Στελεχών 

N. 1821/88,ΦΕΚ 271/A/8.12.88:Άρθρο 14 περί εκμετάλλευσης φαρμακείου ή 

φαρμακαποθήκης. 

1729/88,ΦΕΚ 535/B/1.8.88:Περί ναρκωτικών 

Y.A.A6/11920//88,ΦΕΚ 1/B/7.1.88:Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών 

ουσιών για φάρμακα - στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων 

προϊόντων. Καταστροφές Φαρμάκων. 

A6/6667/87,ΦΕΚ 388/B/27.7.87:Εναρμόνιση φαρμάκων υψηλής τεχνολογίας ιδίως 

με μεθόδους βιοτεχνολογίας με την Οδηγία 87/22. Έχει καταργηθεί 

Y.A.A6/6304/87,ΦΕΚ 351/B/6.7.87:Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με 

Κοινοτική για κυκλοφορία παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 

Οδηγία 87/19 L 131/87 

N. 1733/87,ΦΕΚ 171/A/22.9.87:Μεταφορά τεχνολογίας 

YA.A6/4171/87,ΦΕΚ 361/B/13.7.87:Παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών 

διοσκευασμάτων ή σκευασμάτων από άλλα Κράτη μέλη της EOK. 

Y.A.A6/4198/86,ΦΕΚ 384/B/10.6.86:Ιατρικά Βοηθήματα 

N. 279/85,ΦΕΚ 146/B/18.3.85:Ταξινόμηση, συσκευασία & επισήμανση επικινδύνων 

ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου αποφάσεων της EOK. 

A6/10983/1/84,ΦΕΚ 886/B/20.12.84:Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και 

προστασία του ανθρώπου. 

Y.A. A6/4819/83,ΦΕΚ 333/B/10.6.83:Σύνθεση λειτουργία EOΦ 

N. 1132/81,ΦΕΚ 51/A/27/2/81:Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων δια 

των φαρμακείων εις σταθεράς λιανικές τιμάς και άλλων τινών διατάξεων. 

Y.A.A6/8690/80,ΦΕΚ 915/B/16/9/80:Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της 

A6/829/78 κοινής αποφάσεως, περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής & 

ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων. 

Y.A.A6/10395/85,ΦΕΚ 798/B/31.12.85:Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με 

Κοινοτική( Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319, 78/25, 78/420, 81/464, 83/570, 83/571 για 

κυκλοφορία παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. 
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Υ.Α.Α6/10983/84,ΦΕΚ 37/Β/24.1.85:Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

N. 1397/83,ΦΕΚ 143/A/7.10.83:Εθνικό σύστημα υγείας. 

N. 1316/83,ΦΕΚ 3/A/11.1.83:Ίδρυση, οργάνωση & αρμοδιότητες του EOΦ της EΦ 

της KΦ & τροποποίηση & συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας & άλλες 

διατάξεις. 

N.1132/81,ΦΕΚ 51/A/27.2.81:Επιστροφές φαρμάκων - Ημερομηνία λήξεως. 

Y.A.A6/829/80,ΦΕΚ 42/B/17.1.80:Περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής & 

ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων. 

N. 982/79,ΦΕΚ 239/A/20.10.79:Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της “περί 

Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών” νομοθεσίας και ετέρων 

τινών διατάξεων. 

Υπ. Απ. A6A/9660/79,ΦΕΚ :Οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να γράφονται στη 

συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως 

N. 328/76,ΦΕΚ 128/A/29.5.76:Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της 

Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. 

N. 784/78,ΦΕΚ 100/Α/20.6.78:Περί τροποποιήσεως των παραγράφων 1 & 3 του 

άρθρου 17 του N.Δ. 96/1973 

Y.A.A6A7115/77,ΦΕΚ 913/B/23/9/77:Περί στοιχείων τα οποία πρέπει να 

αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 

N.Δ. 308/74,ΦΕΚ 35/A/8.2.74:Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών του N.Δ. 96/73 “περί εμπορίας εν γένει φαρμακευτικών 

Y.A.Γ5/9177/73,ΦΕΚ 1137/B/29.9.73:Περί διαφημίσεως φαρμακευτικών εν γένει 

προϊόντων. 

N.Δ. 1176/72,ΦΕΚ 110/A/6.7.72:Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 

743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και ουσιών 

προκαλουσών τοξικομανίας ή εξάρτηση του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των 

τοξικομανών εν γένει”. 

A.N. 517/68,ΦΕΚ 188/A/28.8.68:Περί απελευθερώσεως επαγγέλματος 

φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2009) 

Επωνυμία ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 6,0%-6,5% 

SANOFI - AVENTIS Α.Ε.&Β.Ε. ~6,0% 

NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. ~6,0% 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 5,5%-6,0% 

ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ~5,0% 

GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε. 4,0%-4,5% 

ASTRAZENECA Α.Ε. ~4,0% 

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣΑ.Ε. ~4,0% 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 3,5%-4,0% 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 3,0%-3,5% 

ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. ~3,0% 

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 2,5%-3,0% 

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 2,5%-3,0% 

BRISTOL - MYERS SQUIBB Α.Ε. 2,5%-3,0% 

ΟΥΑΙΕΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2,0%-2,5% 

SCHERING-PLOUGH Α.Ε. 2,0%-2,5% 

  Πίνακας 1   Πηγή: Εκτιμήσεις ICAP Group. 
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Εταιρίες με τα περισσότερα σκευάσματα σε κυκλοφορία (Μάιος 2011) 

Εταιρία ΣΥΦΑ ΜΗ ΣΥΦΑ Ν. 3816 Σύνολο 
ΒΙΑΝΕΞ AE 348 15 3 366 
DEMO ABEE 345 10 4 359 

ALAPIS ABEE 318 17  335 

NOVARTIS (HELLAS) AEBE 233 54 11 298 

TEVA PHARMA B.V 267   267 

VERISFIELD UK LTD 255 9  264 

RAFARM AEBE 242 13  255 

GLAXO SMITHKLINE AEBE 231 17 2 250 

PFIZER HELLAS AE 215 12 15 242 

HELP ABEE 227 12  239 

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΕ 211 5 3 219 
UNI-PHARMA ΑΕ 176 40  216 

ΦAPAN ΑΒΕΕ 193 21  214 
FRESENIUS KABI HELLAS AE 200   200 

MEDOCHEMIE HELLAS A.E. 183 4  187 

IASIS PHARMA HELLAS ABEE 171 10  181 

SPECIFAR ABEE 177   177 

SANOFI AVENTIS AEBE 155 11 6 172 

ELPEN AE 162   162 

GENERICS PHAR.HELLAS ΕΠΕ 159  2 161 

KLEVA AΦBEE 149 7  156 

P.N. GEROLYMATOS MEDICAL 146   146 

GENEPHARM AE 135 7  142 

ΑΝΦΑΡΜ EΛΛAΣ AE 137 4  141 
VOCATE AE 133 6  139 

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ 132 1  133 
G.A.P. AE 125   125 

BAXTER HELLAS EΠE 123  1 124 

ALET PHARM. 123   123 

NORMA EΛΛAΣ AE 119 1  120 
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JANSSEN-CILAG ΑΕΒΕ 89  28 117 

BAYER HELLAS ΑΒΕΕ 102 12  114 

ROCHE (HELLAS)AE 66  48 114 

BROS EnE 98 6  104 

LAVIPHARM HELLAS A.E. 84 17  101 

FARMEDIA AE 96 5  101 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΕ 95 5  100 
SANTA PHARMA AE 98   98 

BIOSPRAY ABEE 91 6  97 

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 95 2  97 
MEDICUS AE 85 11  96 

ΦAPMEΞAE 83 12  95 
TARGET PHARMA ΕΠΕ 84 8  92 

BIOMEDICA-CHEMICA AE 85 5  90 

SANDOZ GMBH AUSTRIA 87   87 

PROTON PHARMA A.E. 84   84 

BOEHRINGER INGELHEIM ΑΕ 69 13 1 83 

ASTRAZENECA ΑE 82   82 

CHEMIPHARM-ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ ΕΕ 80   80 

SCHERING PLOUGH AΦBEE 77 1 1 79 

INTERMED 69 9  78 

VIOFAR ΕΠΕ 71 3  74 

AURORA PHARMACEUTICALS 72   72 

COUP-KOYΠAPOYΣOΣ A. OE 60 8  68 

ΠPOEΛ AE 62 6  68 

S.J.A. PHARM OE 65 2  67 

GALENICA AE 66   66 

JOHNSON & JOHNSON 29 37  66 

NEXUS MEDICALS A.E. 62 3  65 

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 62  3 65 

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 59 1  60 
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MED-ONE 56 3  59 

NOVARTIS EUROPHARM 56  2 58 

CANA AE 50 5  55 

SP EUROPE 23  31 54 

KOnEP AE 51 1  52 

ABBOTT LABOR.ΕΛΛΑΣ 50 1  51 

NYCOMED HELLAS SA 49 2  51 

VELKA AEBE 45 5  50 

ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 49 1  50 

NI-THE EnE 31 19  50 

N.V.ORGANON HOLLAND 50   50 

VELTIPHARM MON. ΕΠΕ 50   50 

ELI-LILLY NED B.V. 46  1 47 

HOSPIRA UK 33  14 47 

LYOFIN LTD GREECE 46   46 

ADELCO AE 41 4  45 

MEDAC GESELLSCHAFT 45   45 

LEO HELLAS 44   44 

MEDICHROM AE 37 6  43 

BRISTOL MYERS SQUIBB 24 14 4 42 

A.G.THERAPY ABEE 41 0 0 41 

MEDITRINA ΕΠΕ 40 0 0 40 

ITF HELLAS AE 36 2 0 38 

MEDA PHARM/CALS S.A. 38 0 0 38 

BRADEX AEBE 38 0 0 38 

REMEDINA ΑΒΕΕ 36 1 0 37 

MEDIMAR (ΜΕΝΤΙΜΑΡ)ΑΕ 28 8 0 36 

GE HEALTHCARE AE 35 0 0 35 

Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ.ΕΠΕ 33 1 0 34 

GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ. 31 3 0 34 
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ALAPIS ABEE 34 0 0 34 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 34 0 0 34 

MENARINI HELLAS ΑΕ 29 4 0 33 

Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ. 29 4 0 33 

ΝΟΒΟΦΑΡΜ 31 0 0 31 

PHARMA LINE AE 27 4 0 31 

Π.Ν.Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ. 30 1 0 31 

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ 23 7 0 30 

SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε. 28 2 0 30 

HOSPITAL LINE AE 30 0 0 30 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ 6 0 23 29 

LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 27 2 0 29 

BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 16 0 13 29 

PEΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ 4 25 0 29 

SIEGER PHARMA AE 29 0 0 29 

ΛΟΙΠΕΣ 2271 160 117 2548 

ΣΥΝΟΛΟ 12077 733 333 13143 

Πίνακας  2   Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το 

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων της 17/5/2011 
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Φαρμακεία κατά Γεωγραφική Περιφέρεια και Νομό και σύνολο φαρμακαποθηκών 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2006 2007 2008 2009 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2006 2007 2008 2009 

Περιοχή-Νομός     Περιοχή-Νομός     

ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 9.606 9.472 
10.26

5 

10.45

8 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
534 541 586 543 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 
471 481 481 508 

Ν. Αιτωλίας -

Ακαρνανίας 
163 165 165 176 

Ν. Δράμας 94 95 95 102 Ν. Αχαΐας 262 262 307 253 

Ν. Καβάλας 133 134 134 143 Ν. Ηλείας 109 114 114 114 

Ν. Έβρου 112 113 113 115      

Ν. Ξάνθης 65 69 69 75 
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
395 410 415 425 

Ν. Ροδόπης 67 70 70 73 Ν. Βοιωτίας 86 93 93 97 

     Ν. Ευβοίας 160 168 168 172 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.785 1.836 2.046 2.101 Ν. Ευρυτανίας 9 9 9 9 

Ν. Ημαθίας 130 135 135 139 Ν. Φθιώτιδος 117 117 122 122 

Ν. Θεσσαλονίκης 1.115 1.150 1.360 1.380 Ν. Φωκίδος 23 23 23 25 

Ν. Κιλκίς 63 63 63 67      

Ν. Πέλλης 122 128 128 130 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 440 439 439 470 

Ν. Πιερίας 117 118 118 127 Ν. Αργολίδος 85 79 79 91 

Ν. Σερρών 155 155 155 168 Ν. Αρκαδίας 58 59 59 63 

Ν. Χαλκιδικής 83 87 87 90 Ν. Κορινθίας 100 103 103 111 

     Ν. Λακωνίας 67 67 67 66 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 220 221 223 231 Ν. Μεσσηνίας 130 131 131 139 

Ν. Γρεβενών 25 25 25 25      

Ν. Καστοριάς 42 42 42 45 ΑΤΤΙΚΗ 3.776 
3.53

6 

4.00

6 
4.008 

Ν. Κοζάνης 127 127 127 132 
Νομαρχία 

Αθηνών 
3.216 

2.99

0 

3.46

0 
3.458 

Ν. Φλωρίνης 26 27 29 29 
Νομαρχία Ανατ. 

Αττικής 
    

     
Νομαρχία Δυτ. 

Αττικής 
    

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 725 721 750 778 
Νομαρχία 

Πειραιώς 
560 546 546 550 

Ν. Καρδίτσας 108 98 98 112      

Ν. Λαρίσης 277 281 310 310 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 144 146 146 154 
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Ν. Μαγνησίας 199 202 202 207 Ν. Λέσβου 81 82 82 87 

Ν. Τρικάλων 141 140 140 149 Ν. Σάμου 26 25 25 25 

     Ν. Χίου 37 39 39 42 

ΗΠΕΙΡΟΣ 288 292 294 311      

Ν. Άρτας 59 61 61 69 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 198 197 205 233 

Ν. Θεσπρωτίας 37 38 38 38 Ν. Δωδεκανήσου 123 123 123 151 

Ν. Ιωαννίνων 145 146 146 154 Ν. Κυκλάδων 75 74 82 82 

Ν. Πρεβέζης 47 47 49 50      

     ΚΡΗΤΗ 472 485 506 518 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 158 167 168 178 Ν. Ηρακλείου 260 264 280 280 

Ν. Ζακύνθου 29 32 33 37 Ν. Λασιθίου 54 54 54 59 

Ν. Κερκύρας 82 86 86 92 Ν. Ρεθύμνης 43 55 55 60 

Ν. Κεφαλληνίας 27 28 28 28 Ν. Χανίων 115 112 117 119 

Ν. Λευκάδος 20 21 21 21      

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 160 132 134 130 

 Πίνακας 3       Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

 


