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Περίληψη  

 

Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό για κάθε άνθρωπο, εντούτοις έντονος 
προβληματισμός παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από την αύξηση 
των δαπανών της γενικότερα αλλά και των φαρμακευτικών δαπανών ειδικότερα. Η 
φαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί γενικότερα ένα χρονίζον Ελληνικό πρόβλημα, οι 
λύσεις του οποίου μέχρι σήμερα τουλάχιστον ήταν πρόχειρες και εφήμερου 
χαρακτήρα. Επιπροσθέτως το πρόβλημα του φαρμάκου συνδέεται άμεσα με το 
ακανθώδες ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου 
ήταν η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ταμείων και μεγάλου εύρους ασφαλιστικών 
σχημάτων, καθένα από τα οποία υπέκειτο σε διαφορετική νομοθεσία και σχεδόν σε 
όλες τις περιπτώσεις υπήρχαν έντονες διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν ανισοτιμίες στην πρόσβαση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, με 
τη δαπάνη του φαρμάκου να καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από αυτά τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Η υπερσυνταγογράφηση, ο σχεδόν ανύπαρκτος σχετικός 
έλεγχος και η ανυπαρξία σχεδιασμού ως προς τη διάθεση και γενικά κατανάλωση 
φαρμάκου, έχει συντελέσει σε τεράστιες ετήσιες  εκροές στον τομέα αυτό. Συνήθως 
εστιάζοντας τις λύσεις σε εσφαλμένες παραμέτρους του προβλήματος, το 
πρόβλημα όχι απλά δεν επιλύθηκε, παρά τα τελευταία χρόνια, η φαρμακευτική 
δαπάνη σημείωσε υπέρογκες αυξήσεις. Η τελευταία προσπάθεια με την ιδέα της 
ενοποίησης των ταμείων και την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ σε ένα και μοναδικό φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας, φαίνεται ως ιδέα να έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Η 
συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ πάντως συνιστά μια απόπειρα μεταρρύθμισης της 
κοινωνικής ασφάλισης υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, 
κρίσιμης σημασίας για την παρούσα συγκυρία. Δυστυχώς όμως ο ατελής  
σχεδιασμός του νέου αυτού Οργανισμού σε συνδυασμό με την άμεση μετάθεση σε 
αυτόν των πολλαπλών προβλημάτων του παρελθόντος, κυρίως οικονομικού και 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, και με δεδομένη την αδυναμία σοβαρής κρατικής 
επιχορήγησης, έφεραν τον ΕΟΠΥΥ σε χρηματοδοτικό έμφραγμα.  Η χρηματοδοτική 
αυτή  εμπλοκή του ΕΟΠΥΥ, σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες πολιτικές έχουν 
δημιουργήσει μείζονα κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ του οργανισμού 
και των επαγγελματιών υγείας (γιατρών, φαρμακοποιών και άλλων), των 
εξωτερικών προμηθευτών (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια) αλλά και 
των πολιτών, φαινόμενο το οποίο ωθεί σε διαδικασία απονομιμοποίησης.  Με την 
εφαρμογή πάντως κανόνων ελέγχου όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να 
έχουν δείξει άμεσα αποτελέσματα, φαίνεται η προφανής ορθή πορεία που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί πλέον, μέσω άρτιου σχεδιασμού και ορθών εκτιμήσεων. 
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1.1 Το Ερευνητικό αντικείμενο της Εργασίας - Στόχοι 
 
 

Κύριο χαρακτηριστικό του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα ήταν η 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού ταμείων και μεγάλου εύρους ασφαλιστικών σχημάτων, τα 

οποία υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Στον τομέα της υγείας υπήρχαν περίπου 30 διαφορετικοί  ασφαλιστικοί 

οργανισμοί που παρείχαν κάλυψη. Τα περισσότερα από αυτά ήταν ΝΠΔΔ και 

λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο του κράτους. Καθένα από αυτά υπόκειτο σε 

διαφορετική νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως 

προς το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών, την κάλυψη, τις παροχές και τις 

προϋποθέσεις απονομής των παροχών. Αποτέλεσμα ήταν να προκύπτουν 

ανισοτιμίες στην πρόσβαση και στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών. Με τις 

μεταρρυθμίσεις όμως που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα, η αρμοδιότητα 

των ταμείων ασφάλισης υγείας πέρασε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ενώ συγχωνεύτηκαν τα τέσσερα μεγαλύτερα ταμεία και κλάδοι 

υγείας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) σε έναν ενιαίο φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την προοπτική να θεραπευτούν οι βασικές 

αστοχίες του συστήματος [1].  

 
 

 
 
 

Επιπροσθέτως, το 2010 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια βαθιά δομική και 

πολύπλευρη κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, 

το τεράστιο δημόσιο χρέος, τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, την αυξανόμενη ανεργία και τη 
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συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας. Συνέπεια αυτών ήταν, τον 

Μάιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ανακοινώσουν τη σύναψη συμφωνίας με την 

Ελλάδα για ένα τριετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών της. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της συμφωνίας 

είναι η αυστηρή εισοδηματική πολιτική, η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, 

η θέσπιση μέτρων ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, η περικοπή των 

δαπανών και η συγχώνευση ή η κατάργηση των φορέων του δημόσιου τομέα που 

δεν είναι παραγωγικοί. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο τομέας της υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο των 

επιχειρούμενων αναδιαρθρωτικών προσαρμογών. Αιτία για αυτό είναι το γεγονός 

ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό των θεσμικών παρεμβάσεων που έγιναν στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο δεκαετιών με σκοπό 

την ανάπτυξη των υλικοτεχνικών υποδομών του και τον εκσυγχρονισμό των 

διοικητικών-διαχειριστικών μηχανισμών του,  αυτό  εξακολούθησε να αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, ισότητας και 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες δεν 

ανταποκρίθηκαν στις προϋποθέσεις διαμόρφωσης και άσκησης σύγχρονης 

πολιτικής υγείας και δεν κατόρθωσαν να δώσουν λύση στις δομικές αντινομίες που 

εμφανίζει ο υγειονομικός τομέας [2]. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται δύο αλληλοσυνδεόμενα ερωτήματα. Το πρώτο είναι 

κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η οξεία οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική 

οικονομία θα μπορούσε να θεωρηθεί έως ο βασικός κινητήριος μοχλός για την 

προώθηση της μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα της χώρας. Το δεύτερο 

αφορά στην κατεύθυνση των αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος υγείας, καθώς και στην 

ισότιμη πρόσβαση των υπηρεσιών.  

 

Δηλαδή πιο συνοπτικά,  γεννάται άμεσα το ερώτημα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

έχουν σαν στόχο να επιλύσουν το ΠΡΟΒΛΗΜΑ της υγειονομικής περίθαλψης της 

χώρας ή απλά επικεντρώνεται στην ΚΡΙΣΗ;  
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Και επίσης σαν άμεση συνάρτηση του πρώτου: 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν σαν βασικό κριτήριο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και θεραπεία του ΑΝΘΡΩΠΟΥ εν γένει, αφού άλλωστε έχουν να 

κάνουν με την ίδια του τη ζωή, ή προσπαθούν ίσως να  βελτιώσουν οικονομικούς 

δείκτες και στατιστικά αποτελέσματα; 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα για τον εντοπισμό τόσο 

του βασικού Προβλήματος της Φαρμακευτικής Περίθαλψης στην Ελλάδα όσο και 

της αξιολόγησης των μέτρων που έχουν ληφθεί με την ίδρυση (βασικά) του ΕΟΠΥΥ.  

 

Φυσικά, επειδή το όλο θέμα έχει εξαιρετική έκταση, η εργασία επικεντρώνεται 

μόνο στον τομέα του Φαρμάκου. 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει διεξοδικά το χρονίζον και 

σοβαρότατο πρόβλημα της Φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας και να 

αξιολογήσει αν τελικά η μεταρρύθμιση  που συντελέσθη με την ίδρυση του 

ΕΟΠΥΥ θεράπευσε το πρόβλημα ή όχι.   

 

Διαρθρώνεται δε σε έξι (6) Κεφάλαια, όπου αρχικά στα τρία πρώτα παρουσιάζεται η 

κατάσταση και αναλύεται το πρόβλημα, στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται η παρουσίαση του νέου οργανισμού (ΕΟΠΥΥ) και τέλος, στο πέμπτο 

κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ και στο 

έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  

 

1.2  Χρησιμότητα της παρούσας εργασίας  

 
Η φαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί γενικότερα ένα χρονίζον ελληνικό 

πρόβλημα, οι λύσεις του οποίου, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ήταν πρόχειρες και 

εφήμερου χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, το πρόβλημα του φαρμάκου συνδέεται 

άμεσα με το ακανθώδες ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, κύριο χαρακτηριστικό 

του οποίου ήταν η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ταμείων και μεγάλου εύρους 
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ασφαλιστικών σχημάτων, καθένα από τα οποία υπέκειτο σε διαφορετική 

νομοθεσία, και σχεδόν, σε όλες τις περιπτώσεις, υπήρχαν έντονες διαφοροποιήσεις, 

με αποτέλεσμα να προκύπτουν ανισοτιμίες στην πρόσβαση και τη χρηματοδότηση 

των υπηρεσιών, με τη δαπάνη του φαρμάκου να καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου 

από αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Στη Βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς η 

υπερσυνταγογράφηση, ο σχεδόν ανύπαρκτος σχετικός έλεγχος και η ανυπαρξία 

σχεδιασμού ως προς τη διάθεση και γενικά κατανάλωση φαρμάκου, ως οι βασικές 

συνιστώσες του όλου προβλήματος.  

Επίσης, έχουν καταγραφεί αρκετές μελέτες και αρκετά άρθρα σχετικά με την   

τελευταία προσπάθεια της ενοποίησης των ταμείων και την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ σε 

ένα και μοναδικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Έχουν επίσης, καταγραφεί και 

πολλά από τα προβλήματα που έχουν διαφανεί από τη σύντομη ακόμη ιστορία του 

Οργανισμού αυτού.  

Η παρούσα έρευνα προσπαθεί αρχικά να αποτυπώσει την υπάρχουσα 

κατάσταση και το μείζον πρόβλημα της Φαρμακευτικής περίθαλψης της χώρας μας, 

εξετάζοντας έγκυρες μελέτες και επιστημονικά άρθρα, συνθέτοντας τελικά όλο το 

πλαίσιο τόσο του υπέρογκου κόστους του φαρμάκου όσο και των ανεξέλεγκτων 

γενικά διαδικασιών που έχουν παγιωθεί. Στη συνέχεια, μέσω της εξέτασης 

επίσημων, έγκριτων στοιχείων, χαρτογραφείται το αποτέλεσμα, μετά τη βασικότερη 

απόπειρα των τελευταίων 40 ετών, της μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης, 

υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, με τη συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ. 

Αναλύεται έτσι, τόσο ο σχεδιασμός όσο και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του 

νέου αυτού Οργανισμού, ενώ παρατίθενται και όλες οι θετικές αλλά και αρνητικές 

του συνιστώσες.  

Μοναδικός σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει με πληρότητα αυτό 

που λείπει σχετικά από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, δηλαδή όλο το πλαίσιο                                 

αιτίας – αποτελέσματος, αναλύοντας με σαφήνεια αλλά και εγκυρότητα τόσο το 

σοβαρότατο και χρονίζον πρόβλημα του Φαρμάκου στην Ελλάδα, αλλά και τις 

προσπάθειες επίλυσής του μετά την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ,  δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση 

τόσο στα θετικά του στοιχεία όσο και στον ατελή σχεδιασμό του, αναλύοντας 

στοιχεία από πρόσφατες έρευνες αλλά και μελέτες σημαντικών φορέων και 

εταιρειών. 
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1.3  Βασικές έννοιες  
 
 

Φάρμακο γενικά ονομάζεται κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει τη 

λειτουργία του οργανισμού κάθε έμβιου όντος ή μικροοργανισμού όταν εισέλθει σε 

αυτόν. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 

φάρμακο χαρακτηρίζεται:  

«Κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών, που παράγεται, προσφέρεται προς πώληση, ή 

παρουσιάζεται για χρήση ...στη διάγνωση, στη θεραπεία, στον μετριασμό ή στην 

πρόληψη νόσου, μη φυσιολογικής φυσικής κατάστασης, ή των συμπτωμάτων τους 

στον άνθρωπο ή στα ζώα καθώς και για χρήση...στην αποκατάσταση, τη διόρθωση, 

ή τη μεταβολή οργανικών λειτουργιών στον άνθρωπο ή τα ζώα» [3]. 

 

Οι κατηγορίες των φαρμάκων με βάση τον χρόνο γένεσής τους είναι οι εξής: 

τα πρωτότυπα, τα γεννόσημα και τα ορφανά .  

Το πρωτότυπο φάρμακο παρασκευάζεται από μία φαρμακοβιομηχανία, η οποία 

έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μιας ευρεσιτεχνίας και ως εκ τούτου της πώλησης 

ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 

κυκλοφορίας του. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να καλυφθούν τα έξοδα της 

έρευνας και να αποκτήσει η φαρμακοβιομηχανία κέρδος από την ανακάλυψη του 

φαρμάκου. Μετά το πέρας ισχύος της «πατέντας» μπορεί μια άλλη 

φαρμακοβιομηχανία, η οποία δεν έχει την οικονομική και τεχνολογική δυνατότητα 

για την ανακάλυψη πρωτότυπων φαρμάκων, να παραγάγει νόμιμα το ίδιο 

φάρμακο, το γενόσημο.  

Με τον όρο γενόσημο φάρμακο, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε φάρμακο του οποίου 

η δραστική ουσία δεν καλύπτεται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι καθαρά 

εμπορικός και αφορά στη διακίνηση των φαρμάκων. Σύμφωνα με τους υπάρχοντες 

νόμους, ένα αντίγραφο φάρμακο πρέπει να περιέχει ακριβώς την ίδια ενεργό ουσία 

(δραστική) και να έχει την ίδια βιοδιαθεσιμότητα και τις ίδιες φαρμακοκινητικές και 

φαρμακοδυναμικές ιδιότητες με το πρωτότυπο φάρμακο. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, 

ότι το αντίγραφο φάρμακο είναι πανομοιότυπο στη δοσολογία, στον τρόπο 
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χορήγησης, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα με το πρωτότυπο 

φάρμακο.        

            Τα γενόσημα φάρμακα έχουν χαμηλότερη τιμή από τα πρωτότυπα, αλλά και 

αυτά με την απώλεια της πατέντας συχνά οδηγούνται σε μείωση της τιμής πώλησης 

λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών. Αυτό έχει αποτέλεσμα 

τη σημαντική μείωση του κόστους τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς όμως να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα της 

παρεχόμενης φαρμακευτικής αγωγής (γενόσημα φάρμακα/ Χριστοπούλου). 

Τα ορφανά φάρμακα είναι πρωτότυπα, τα οποία προορίζονται για τη διάγνωση, την 

πρόληψη ή τη θεραπεία πολύ σοβαρών και σπάνιων παθήσεων. Συνήθως, οι 

φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να αναπτύξουν τέτοια φάρμακα υπό 

συνήθεις συνθήκες αγοράς, καθώς το κόστος παραγωγής και εμπορίας τους δεν θα 

μπορούσε να καλυφθεί από τις αναμενόμενες πωλήσεις των φαρμάκων χωρίς την 

παροχή κινήτρων [3]. 

 

 

1.4  Συνοπτική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση   

 

Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό για κάθε άνθρωπο, εντούτοις, έντονος 

προβληματισμός παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την αύξηση των δαπανών 

της γενικότερα αλλά και των φαρμακευτικών δαπανών ειδικότερα. Στη 

φαρμακευτική αγορά παρατηρούνται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η 

ασύμμετρη πληροφόρηση, η έλλειψη κυριαρχίας του καταναλωτή – ασθενή και η 

σχέση αντιπροσώπευσης. 

Η φαρμακευτική δαπάνη μιας χώρας και η ζήτηση σε φάρμακα, εξαρτάται από το 

προφίλ υγείας του πληθυσμού της, ο οποίος με τη σειρά του προσδιορίζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, οι διατροφικές συνήθειες και η 

κατανάλωση καπνού και αλκοόλ. Γενικά οι Έλληνες έχουν μέσο όρο ζωής τα 78,1 

έτη (στοιχεία 2003), μεγαλύτερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 

τα 77,8 έτη. Η ζήτηση για τα φάρμακα θεωρείται τριχοτομημένη, βασιζόμενη στο ότι 
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οι ιατροί συνταγογραφούν, οι ασθενείς καταναλώνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία 

αποζημιώνουν [4]. 

 

Τρεις είναι οι φορείς που συνθέτουν την προσφορά του φαρμακευτικού κλάδου: οι 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. Γενικά, ο 

κλάδος του φαρμάκου αποτελεί ένα ισχυρά ρυθμιζόμενο κλάδο της οικονομίας, 

λόγω του αυστηρού θεσμικού πλαισίου που τον διέπει. Τα μέτρα ελέγχου της 

αγοράς συνίστανται σε μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της ζήτησης και σε μέτρα 

που αφορούν στον έλεγχο της προσφοράς [4]. Τη φαρμακευτική πολιτική στην 

Ελλάδα ασκεί το Υπουργείο Υγείας ενώ άλλα υπουργεία που συμμετέχουν είναι το 

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο 

προσφάτως ψηφισμένος νόμος 3457 οδήγησε σε αλλαγή κανονισμών ίδρυσης 

φαρμακείων, σε κατάργηση θεώρησης συνταγών και λίστας συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων. Επίσης, ιδιαίτερες αλλαγές έχει επιφέρει η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ και οι 

συνεχείς τροποποιητικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.    

Στη φαρμακευτική αγορά μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα τόσο από την 

πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αφορούν στην προσφορά, όσο και 

από την πλευρά των ασθενών – καταναλωτών που αφορούν στην ζήτηση. 

Γενικότερα, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου, συνεχείς 

εναλλαγές στη νομοθεσία και καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις 

συναντούν έντονα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν το 

υψηλό κόστος Έρευνας & Ανάπτυξης και τα χρέη από δημόσια νοσοκομεία. 

Επιπλέον, οι ασθενείς συχνά αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε σημαντικά φάρμακα και 

καθυστέρηση στην πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες.  

Έντονοι προβληματισμοί επικρατούν και σε διεθνές επίπεδο στο φαρμακευτικό 

κλάδο από γεγονότα όπως: η αύξηση του κόστους Έρευνας & Ανάπτυξης νέων 

φαρμάκων, και η γήρανση του πληθυσμού με τη συνεπαγόμενη αυξημένη ζήτηση 

σε φάρμακα. Η εμφάνιση νέων ανερχόμενων αγορών όπως αυτή της Κίνας καθώς 

και η ανάπτυξη του κλάδου της βιοτεχνολογίας, αναμένεται να συμβάλουν 

ουσιαστικά στην άμβλυνση των παραπάνω προβλημάτων. 
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Γίνεται έτσι κατανοητό ότι απαιτείται η λήψη ολοκληρωμένων και όχι 

αποσπασματικών μέτρων στην άσκηση της φαρμακευτικής πολιτικής καθώς και 

συνέχεια στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Σκοπός είναι η ποιότητα στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας και η ισοτιμία στην αντιμετώπιση όλων των ασθενών.                   

Το φάρμακο πρέπει να θεωρείται επένδυση για την υγεία και ευημερία των πολιτών 

[4]. 

Όπως, δε, επιγραμματικά αναφέρει ο ΣΦΕΕ, το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό 

αγαθό, το οποίο διατηρεί την ιδιαιτερότητα να αποτελεί ταυτόχρονα βιομηχανικό - 

καταναλωτικό προϊόν αφού κυκλοφορεί στην αγορά με συγκεκριμένες ενδείξεις και 

τιμές. Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων αποτελεί έναν από τους πλέον αυστηρά 

ρυθμιζόμενους κλάδους της οικονομίας λόγω του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει 

ασφυκτικά την παραγωγή, τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη διασφάλιση της 

ποιότητας, τον ανταγωνισμό, την τιμολογιακή πολιτική, τη συνταγογράφηση και τις 

συνθήκες αγοράς γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου της αγοράς φαρμάκου έχουν οι κανονισμοί και οι αποφάσεις της Ε.Ε. για 

την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών, τη βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 

φαρμακοβιομηχανίας [5,6]. Εξαιτίας της διττής του φύσης το φάρμακο θα πρέπει να 

είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αποτελεσματικό (efficacy) στην κλινική πράξη και 

όχι μόνο στις κλινικές μελέτες (effectiveness), και ασφαλές. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως αναγνωρίζει ότι οι επιστημονικές εξελίξεις και τα 

καινοτόμα φάρμακα που παράγονται απαιτούν την ύπαρξη νομοθεσίας – 

ρυθμιστικών διατάξεων, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση των ασθενών σε 

αποτελεσματικά αλλά και ασφαλή φάρμακα και για τον λόγο αυτό αποφάσισε την 

αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας το 2001 με την Οδηγία 2004/27/ΕΚ [5,7], 

η οποία είναι γνωστή και ως REVIEW 2001, με στόχους: 

1. Την άρση των εναπομείναντων εμποδίων στη λειτουργία της κοινής αγοράς. 

2. Την εξασφάλιση και επίτευξη υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας. 

3. Τη γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα. 

4. Tη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής 

Βιομηχανίας. 
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5. Την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. 

6. Την προετοιμασία για τη διεύρυνσή της. 

7. Τη βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης φαρμακευτικών προϊόντων. 

 

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας που επιμελείται της ελληνικής 

φαρμακοποιίας και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά την παραγωγή, 

διακίνηση, διάθεση, εμπορία και διαφήμιση των φαρμάκων είναι ο Εθνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) που ιδρύθηκε το 1983 ως ΝΠΔΔ, ο οποίος αποτελεί 

εξειδικευμένη Δημόσια Αρχή υπαγόμενη στο "Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας" ή 

όπως αυτό έχει μετονομαστεί. Θυγατρικές εταιρείες που επικουρούν το έργο του 

ΕΟΦ είναι το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και το 

Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ανάλυση της αγοράς του φαρμάκου, 

πρέπει να γίνεται χωριστά από τις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών. Τα μέτρα ελέγχου 

της αγοράς συνίστανται σε μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της προσφοράς και σε 

μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της ζήτησης [5]. 

 

Τέλος, άλλη ιδιαιτερότητα της χώρας μας είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην παραγωγή 

γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων (generics), απολαμβάνοντας τα υψηλά 

περιθώρια κέρδους που προσφέρουν αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

πολύ χαμηλής τιμής τους [5,8]. Η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων στην 

εγχώρια αγορά είναι σχετικά χαμηλή (12%) αλλά αναμένεται να ενισχυθεί 

περαιτέρω, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις καθώς ο ανταγωνισμός στον 

φαρμακευτικό κλάδο εστιάζεται τόσο στους τρόπους διάθεσης του προϊόντος στην 

αγορά όσο στο διαφορετικό επίπεδο τιμών λόγω του εφαρμοζόμενου τιμολογιακού 

συστήματος κάθε χώρας [5,9].   

 

Βασική επίσης ιδιαιτερότητα της Αγοράς Φαρμάκου στη χώρα μας αποτελεί  

• Διττή φύση φαρμάκου όπου το φάρμακο είναι και Καταναλωτικό προϊόν αλλά και  

Κοινωνικό αγαθό καθώς και η  
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• Τριχοτομημένη ζήτηση, όπου εμπλέκεται τόσο ο ιατρός όσο και ο ασθενής ενώ 

βασικά χρεώνεται το Ασφαλιστικό Ταμείο, με τον ιατρό πολλές φορές, να καθορίζει 

ο ίδιος και την προσφορά και τη ζήτηση [10]. 

 

 

 

  

  
11..55  ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  κκααιι  ΕΕππιιφφυυλλάάξξεειιςς    

  
    Η παρούσα έρευνα καταγράφει, εκτός των άλλων, και στοιχεία αιχμής αναφορικά 

τόσο με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του ΕΟΠΥΥ όσο και με το νομοθετικό 

πλαίσιο που περιβάλλει το όλο εγχείρημα. Επόμενο είναι, επειδή η όλη διαδικασία 

της ανασυγκρότησης αλλά και του μετασχηματισμού του κλάδου της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας εν γένει, να υπάρξουν σοβαρές 

νομικές αλλά και διαδικαστικές ρυθμίσεις που δεν θα συμπεριληφθούν στην 

παρούσα εργασία, αν και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να 

καταγραφούν ακόμη και ρυθμίσεις του τελευταίου μηνός. Επίσης, αν και έχουν 

συμπεριληφθεί όλες οι έρευνες που αφορούν στην αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ, ακόμη 

και οι πιο πρόσφατες, είναι πιθανό να παρελήφθη κάποια, η οποία δεν έτυχε 

έγκριτης δημοσίευσης.  
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2.1  Εισαγωγικά   

 

Η αυξητική τάση των δαπανών υγείας σε διεθνές επίπεδο, φαινόμενο ιδιαίτερα 

έντονο την τελευταία δεκαετία, συναρτάται με την αλλαγή του δημογραφικού 

προτύπου, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και τη μετατόπιση του 

επιδημιολογικού φάσματος σε νέες ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής. Παράλληλα, οι αυξημένες προσδοκίες των καταναλωτών ως 

αποτέλεσμα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της αύξησης του διαθέσιμου 

εισοδήματος, του υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, καθώς και η ραγδαία 

πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας φαίνεται να επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των υγειονομικών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για την 

αξιολόγηση της παραγωγικότητας των διατιθέμενων πόρων για την υγεία καθώς και 

η ανάγκη της αποτίμησης του οφέλους που συνεπάγονται στην υγεία του 

πληθυσμού, αποτελούν λογικό επακόλουθο.  

Η τεχνολογία υγείας – στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα – έχει όμως 

ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του 

πληθυσμού επηρεάζοντας μεγέθη όπως η νοσηρότητα, η θνητότητα, η θνησιμότητα 

και η ποιότητα ζωής. Ωστόσο, η επίδραση της καινοτομίας στην τεχνολογία υγείας 

είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί μεμονωμένα, καθώς εμπλέκονται και άλλοι 

παράγοντες, όπως η βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης, η 

άνοδος βιοτικού επιπέδου, κ.ά. [1]. 

 

 

2.2 Η Παρούσα Κατάσταση   

 

Η έρευνα και αποτίμηση όλων των ως άνω παραμέτρων μπορεί να σημάνει μια 

ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με την πραγματική κατάσταση του Φαρμάκου στην 

Ελλάδα, σε συνδυασμό πάντα με τις προοπτικές βελτίωσης τόσο της ποιότητας που 

απολαμβάνει ο ασθενής όσο και με  τις προοπτικές μείωσης του συνολικού του 
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κόστους, κόστους που ιδιαιτέρα στις περιόδους κρίσης αξιολογείται ως 

«υπέρογκο». Η παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του φαρμάκου 

στην Ελλάδα καθώς και η συνάρτηση με τους εξ αυτού στόχους του ΕΟΠΥΥ  

αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου.   

Επίσης, σκοπός του αντικειμένου του παρόντος κεφαλαίου είναι και ο εντοπισμός 

των πηγών σπατάλης στον τομέα των φαρμάκων καθώς και ο εντοπισμός 

πιθανών αιτίων που οδήγησαν στην δικαιολογημένη (;) μεταρρύθμιση και ίδρυση 

τελικά του ΕΟΠΥΥ και των επακόλουθων αυτού.  

Σημειώνεται βέβαια ότι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής φαρμάκου στην Ευρώπη 

παραμένει η μείωση της σχετικής δαπάνης, καθώς αυτή υφίσταται τις αυξητικές 

πιέσεις που ασκούν οι δημογραφικές εξελίξεις, το νοσολογικό πρότυπο και η 

πρόοδος της σχετικής τεχνολογίας.  

Η ελληνική αγορά φαρμάκου χαρακτηρίζεται βασικά από δυσκολίες και 

στρεβλώσεις που σχετίζονται με την τριχοτόμηση των παραγόντων που καθορίζουν 

τη ζήτηση (προμηθευτής, αγοραστής, καταναλωτής), αλλά και από την έλλειψη 

σταθερού θεσμικού πλαισίου λόγω των συνεχών αλλαγών της νομοθεσίας, οι 

οποίες οδηγούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς 

στρατηγικό σχεδιασμό και με αντικρουόμενους στόχους της φαρμακευτικής 

πολιτικής, όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω.  

Σύμφωνα δε με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ευρωζώνη το 

2007 άγγιζε το 1,6% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα το 2,4%, υποδηλώνοντας μια σαφή 

αυξημένη φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την περίοδο 2009-2016 αναμένεται 

κάμψη του ρυθμού αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης διεθνώς (2,9% ετησίως) 

λόγω λήξης της πατέντας πολλών πρωτoτύπων φαρμάκων. Από την άλλη, 

αναμένεται σημαντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς των νέων βιοτεχνολογικών 

φαρμακευτικών προϊόντων (από 31% το 2009 σε 48% το 2016) την ίδια περίοδο [2]. 

 

Στην Ελλάδα στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης συμβάλλουν επίσης:  

ο μεγάλος αριθμός ιατρών, η κακή ή/και αμυντική ιατρική, τα ισχύοντα κίνητρα για 
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τους ιδιώτες φαρμακοποιούς, η υποκατάσταση φθηνών φαρμάκων από ακριβά, 

καθώς και οι εστίες σπατάλης και διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία, στα 

φαρμακεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους πολίτες και κυρίως στους ιατρούς. 

Για το 2008 το σύνολο των φαρμακευτικών πωλήσεων  σε όρους αξίας υπολογίζεται 

στα 8 δις ευρώ. Το 72,5% του ποσού αυτού αφορά σε πωλήσεις από 

φαρμακαποθήκες και φαρμακεία (και άρα περιλαμβάνει τις παράλληλες εξαγωγές) 

και το 27,5% σε πωλήσεις σε νοσοκομεία. Από το σύνολο των πωλήσεων το 87% 

αφορά σε επώνυμα πρωτότυπα φάρμακα και το 13% σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα 

(εγχώρια και εισαγόμενα), ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για 

την περίοδο 2000-2007 ήταν 16,8% [2].  

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης στη συνολική 

δαπάνη φαρμάκων υπολογίστηκε σε μόλις 5% το 2007, τη στιγμή που μόνο η 

θεσμοθετημένη συμμετοχή στα φάρμακα (χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται η αμιγώς 

ιδιωτική φαρμακευτική κατανάλωση) ανέρχεται σε 10% και 25%. Με αφετηρία το 

πολύ χαμηλό ποσοστό της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης στο σύνολο, κρίθηκε 

σκόπιμος ο επανυπολογισμός της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης με 

διαφορετική μεθοδολογία, στο πλαίσιο αποστολής στοιχείων φαρμακευτικής 

δαπάνης στον ΟΟΣΑ. 

 

Ο επανυπολογισμός είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιδιωτικής φαρμακευτικής 

δαπάνης κατά 368% (από 244 εκατ. ευρώ βάσει των αρχικών στοιχείων της ΕΣΥΕ, σε 

1,141 εκατ. ευρώ βάσει των νέων στοιχείων που εστάλησαν στον ΟΟΣΑ). Ως εκ 

τούτου, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη εμφανίστηκε αυξημένη στα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ, προκαλώντας  σημαντικές ανακατατάξεις στις διεθνείς συγκρίσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι 

χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.-25 κατά 27%. Μειώσεις των τιμών φαρμάκων 

προκύπτουν μετά τη λήξη του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντα), καθώς και από 

την αναθεώρηση των τιμών στη διάρκεια της τετραετίας μετά την έγκρισή τους. 

Συγκεκριμένα, το συνολικό όφελος από τις μειώσεις των τιμών στα Δελτία Τιμών 

Φαρμάκων που εκδόθηκαν σε διάστημα περίπου 2,5 ετών (Νοέμβριος 2006 -Μάιος 

2009) ανήλθε στα 190,97 εκατ. ευρώ Οι μειώσεις των τιμών στα 100 πρώτα σε αξία 

φάρμακα για το 2008 περιόρισαν τη φαρμακευτική δαπάνη κατά 6,6%, ενώ οι 
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μειώσεις τιμών στα 100 πρώτα σε ποσότητα φάρμακα για το 2008 περιόρισαν τη 

φαρμακευτική δαπάνη κατά 3,3%. 

 

 

 
 

 
 
Από την ανάλυση του Δείκτη Τιμών Φαρμάκων προέκυψε ότι οι τιμές των 

φαρμάκων μεταβάλλονται με χαμηλότερο ρυθμό από το σύνολο των αγαθών της 

αγοράς υπηρεσιών υγείας. Επίσης, οι ετήσιες μεταβολές που παρουσιάζει ο Δείκτης 

Τιμών Φαρμάκων στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (Ελλ. Στατ.), κινούνται σε επίπεδα κάτω του 1% από το 2003 μέχρι και 

σήμερα. 

 

Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι τιμές των φαρμάκων 

καθορίζονται βάσει ενός συστήματος αναφοράς με τις τιμές στις υπόλοιπες χώρες 

της Ε.Ε. Επίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν 

κατά καιρούς υιοθετήσει θετική λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Διεθνώς, η 

καθιέρωση της λίστας (θετικής ή αρνητικής) σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, αποτελεί 

ένα ευρέως δοκιμασμένο μέτρο ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, το οποίο 

παρόλα αυτά έχει αμφισβητηθεί. Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

της θετικής λίστας από το 1995 μέχρι το  2007, δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η 

φαρμακευτική δαπάνη εμφανίζει αυξητική τάση κατά την περίοδο εφαρμογής της 

λίστας. Από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της δημόσιας φαρμακευτικής 

δαπάνης (1995-2008) διαπιστώνεται μια σχεδόν σταθερά αναλογική ετήσια αύξηση, 

που δε συναρτάται με την ύπαρξη ή μη λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 
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Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σχετικά με την αποζημίωση φαρμάκων από 

τα ασφαλιστικά ταμεία και σχετίζονται με την πορεία της δαπάνης είναι: ο μεγάλος 

όγκος εικονικών συνταγών, οι συνταγογραφήσεις για παθήσεις ανύπαρκτες και 

άγνωστες στους ασφαλισμένους, η διακίνηση πλαστών ή παράνομων συνταγών, τα 

απολεσθέντα συνταγολόγια, τα κλεμμένα φύλλα από τα συνταγολόγια, η χρήση 

συνταγών ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει, η λήψη περισσότερων και 

ακριβότερων φαρμάκων από τους απόρους κ.ά. 

 

Η Ελλάδα επίσης είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δείκτη φαρμακείων ανά αριθμό 

κατοίκων στην Ευρώπη, όπως θα αναλυθεί διεξοδικά στο Τρίτο Κεφάλαιο, με ένα 

φαρμακείο να αντιστοιχεί σε 900 πολίτες. Επίσης, εξετάζοντας τη δομή τιμής του 

φαρμάκου, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα το περιθώριο κέρδους του παραγωγού 

είναι χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο περιθώριο κέρδους στις χώρες της Ε.Ε.-27. 

Αντίθετα, το μερίδιο του φαρμακοποιού είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το μέσο 

όρο του αντίστοιχου μεριδίου των χωρών της Ε.Ε.-27 (23,8% έναντι 20,9%) . 

 

 

 

 

2.3  Η δομή της φαρμακευτικής αγοράς 

 
Σε οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίασης της φαρμακευτικής αγοράς στην 

Ελλάδα, ευχερώς θα παρατηρηθεί ότι χαρακτηρίζεται κυρίως από στρεβλώσεις οι 

οποίες δημιουργούν προβλήματα στην προσπάθεια ρύθμισης και επίτευξης 

ισορροπίας. Οι στρεβλώσεις αυτές οφείλονται μεταξύ  άλλων: 
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(α) στην τριχοτόμηση της ζήτησης και τη σχέση διαμεσολάβησης, 

(β) στην τάση ανάπτυξης μονοπωλιακών καταστάσεων από την πλευρά της 

προσφοράς 

(γ) στην παρουσία εξωτερικοτήτων αλληλεγγύης με την παρουσία της ασφάλισης 

υγείας 

 
 

 
 

 
Σχήμα 2.1.   Δομή της Φαρμακευτικής Αγοράς στην Ελλάδα [3] 

 

 

Κυρίως,  δε,  συνάγεται ότι εξέχουσα θέση κατέχουν οι Μονοπωλιακές τάσεις : 

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το 

υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης, η διαδικασία και η διάρκεια της έγκρισης 

κυκλοφορίας του φαρμάκου, η διαφοροποίηση του προϊόντος και η πίστη του 

καταναλωτή στο εμπορικό σήμα (Mossialos et al, 2004) [4] είναι μερικά από τα 

χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν στην αγορά του φαρμάκου μονοπωλιακό 

χαρακτήρα. Ως συνέπεια, αναπτύσσονται εμπόδια στην ελεύθερη είσοδο 

προμηθευτών στη φαρμακευτική αγορά και δημιουργία συνθηκών ελλιπούς  

ανταγωνισμού. Η μονοπωλιακή πάντως συνθήκη ωστόσο, δεν έχει εφαρμογή σε  

μεγάλα τμήματα της φαρμακευτικής αγοράς και ειδικότερα στην αγορά γενοσήμων 

φαρμάκων. 



 
30 

 

Από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της δομής της Φαρμακευτικής Αγοράς πάντως 

παραμένει η παρουσία δημόσιας ή/και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας που οδηγούν   

στην τριχοτόμηση της ζήτησης η οποία εκφράζεται με τον ιατρό (κυρίως) να 

συνταγογραφεί, τον ασθενή να καταναλώνει και την ασφάλιση να καλύπτει, έως 

σήμερα τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ως εκ τούτου, τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σε 

ότι αφορά στο κόστος των φαρμάκων, δεδομένου ότι αμφότεροι δεν έρχονται 

συνήθως αντιμέτωποι με το πραγματικό κόστος των φαρμάκων.  

Τέλος, οι φορείς ασφάλισης υγείας έρχονται αντιμέτωποι με το φαινόμενο του 

ηθικού κινδύνου, δηλαδή, την έκφραση υπερβάλλουσας ζήτησης και υψηλής 

κατανάλωσης. 

Εξάλλου, η φαρμακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή και διάχυση 

καινοτομικών προϊόντων, διαδικασία η οποία προκαλεί άλλοτε εσωτερική 

υποκατάσταση μεταξύ φαρμακευτικών προϊόντων και άλλοτε υποκατάσταση 

μεταξύ των  διαφόρων τύπων υγειονομικής φροντίδας. Τα φαινόμενα αυτά με τη 

σειρά τους παραπέμπουν συχνά σε μείζονες μεταβολές στην τεχνολογία 

παραγωγής ιατρικής περίθαλψης και στην υποκατάσταση των συντελεστών 

παραγωγής. 

Τέλος, η κρατική παρέμβαση καθίσταται αναγκαία για την άρση των ατελειών 

αυτών και την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης, της κυριαρχίας του 

καταναλωτή και της προστασίας της ασφάλισης υγείας από τον ηθικό κίνδυνο της 

υπερβάλλουσας ή/και της προκλητής ζήτησης. Ως εκ τούτου, η κρατική παρέμβαση 

νομιμοποιείται στον βαθμό κατά τον οποίο διορθώνει τις στρεβλώσεις ενώ η 

κατάχρηση των παρεμβάσεων μπορεί να προκαλέσει ανισορροπίες. 

 

Για την επίτευξη των στόχων της υγειονομικής πολιτικής και την άμβλυνση των 

στρεβλώσεων της φαρμακευτικής αγοράς η κρατική παρέμβαση επικεντρώνεται σε 

παρεμβάσεις και ρυθμίσεις κυρίως στα ακόλουθα πεδία: 

 

 Έγκριση άδειας κυκλοφορίας 

 Τιμολόγηση φαρμάκων 
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 Ρυθμίσεις στο σύστημα διανομής 

 Έλεγχος της συνταγογράφησης 

 Ασφαλιστική κάλυψη φαρμακευτικής περίθαλψης 

 Εισαγωγή bonus – malus στη φαρμακευτική κατανάλωση 

 

Οι πολιτικές για τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγοράς πρέπει να συνυπολογίζουν 

τον σύνθετο χαρακτήρα της, ενώ κατά τοn σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής 

είναι αναγκαίο να συναξιολογούνται υγειονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και 

οικονομικά κριτήρια, με στόχο την αναζήτηση της (ιατρικής αποτελεσματικότητας, 

της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (κοινωνικής) ισότητας. 

 

 

 

2.4  Η φαρμακευτική δαπάνη 

 

Ως φαρμακευτική δαπάνη ορίζεται σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η δαπάνη για 

φάρμακα και λοιπά φαρμακευτικά είδη τα οποία χορηγούνται στην πρωτοβάθμια 

(μη ιδρυματική) περίθαλψη. 

 

Η φαρμακευτική δαπάνη διακρίνεται σε δημόσια (περιλαμβάνει τα έξοδα της 

κοινωνικής ασφάλισης ή/και του εθνικού συστήματος υγείας (δημόσιου) για 

φάρμακα) και ιδιωτική (περιλαμβάνει την ιδία δαπάνη (out‐of‐pocket payment), τη 

συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος (copayments), καθώς και την 

αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες). 

Η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για φάρμακα και λοιπά 

φαρμακευτικά είδη που χορηγούνται σε ασθενείς. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται 

οι δαπάνες για όλα τα συνταγογραφούμενα – αποζημιούμενα και μη– και μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, είτε είναι πρωτότυπα είτε είναι γενόσημα 

(ουσιωδώς όμοια σκευάσματα με εμπορική επωνυμία ή με κοινόχρηστη διεθνή 

ονομασία).  

Η φαρμακευτική δαπάνη όπως προαναφέρθηκε, διακρίνεται σε δημόσια και 
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ιδιωτική. Η πρώτη περιλαμβάνει τις δαπάνες όλων των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης για τα συνταγογραφούμενα (εκτός νοσοκομείων) φάρμακα, είναι, 

δηλαδή, η αποζημίωση της φαρμακευτικής δαπάνης που καταβάλλουν οι 

ασφαλιστικοί οργανισμοί . Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη 

περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα 

φάρμακα, τις ίδιες δαπάνες των ασθενών-καταναλωτών για τα μη καλυπτόμενα 

από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα και συναφή είδη, καθώς 

και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις. 

 Ο παρακάτω Πίνακας (Πίν. 2.1) αποτυπώνει την εξέλιξη της δημόσιας 

φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά την περίοδο 1990-2010, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ και της συνολικής 

δαπάνης υγείας όσο και σε απόλυτους όρους. 

 

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη της δημόσιας (εξωνοσοκομειακής) φαρμακευτικής  δαπάνης  

 

Είναι προφανές ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας υπερβαίνει 

κατά πολύ το μέσο (μη σταθμισμένο) όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2010, 
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διπλασιάζοντας το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ από το προγενέστερο χρονικό 

σημείο, δηλαδή το 2000. Η ίδια εικόνα αναδύεται και από τη στήλη της δημόσιας 

κατά κεφαλήν φαρμακευτικής δαπάνης (σε τιμές ίσης αγοραστικής δύναμης), το 

απόλυτο ποσό της οποίας υπερτριπλασιάζεται κατά τη δεκαετία 2000-2010 (2), 

έναντι αύξησης κατά 40% στο σύνολο της Ε.Ε. των 27 [5,6]. 

 

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας 

δαπάνης για φάρμακα στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη το 2010, το οποίο 

υπερβαίνει κατά 50% περίπου τον μέσο όρο της Ευρώπης, προσεγγίζοντας τον 

αντίστοιχο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την άλλη πλευρά, η συνολική δημόσια 

δαπάνη υγείας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι χαμηλότερη όχι μόνο από τον μέσο 

ευρωπαϊκό όρο, αλλά και από αντίστοιχες, ως προς το μέγεθος και το επίπεδο 

οικονομίας, ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Στη συνέχεια, από τα δεδομένα του Πίνακα 2.2, αλλά και του Σχ. 2.3, διαπιστώνεται 

ότι η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας σημειώνει 

έναν ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανόδου κατά την περίοδο 2002-2009 της τάξης του 

16,2% (3), έναντι 12,2% για το σύνολο των δαπανών υγείας. Ως εκ τούτου, ως ήταν 

αναμενόμενο, ο εξορθολογισμός του κόστους της φαρμακευτικής περίθαλψης 

βρέθηκε στο επίκεντρο των δράσεων της πολιτικής υγείας, κατά την περίοδο κρίσης 

που διέρχεται η χώρα μας. Συνιστά, δε, έναν από τους κυριότερους τομείς 

παρέμβασης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής, τόσο στο αρχικό Μνημόνιο και στις αναθεωρήσεις του όσο και στο 

∆εύτερο Μνημόνιο, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά την τριετία 2010-2012 [5,6], γεγονός που αποτελεί 

άλλωστε, μεταξύ άλλων, βασικό τομέα διερεύνησης της παρούσας Εργασίας.   

 

 

 
 

 
 

 
 



 
34 

Πίνακας 2.2 Φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα 2002-2010 
 

 
 
 

 
Πηγή :  OECD Health Data 2009 

 
Σχήμα  2.2 .  Η εξέλιξη της Φαρμακευτικής Δαπάνης  στην Ελλάδα 1990-2007 

 
Αξίζει ωστόσο να παρατηρηθεί τόσο η γενική Δαπάνη υγείας όσο και η σύνθεσή της, 
σε ένα χρονικό διάστημα 7 ετών, (2000-2007):     
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Σχήμα  2.3 .  Η εξέλιξη της Δαπάνης Υγείας  στην Ελλάδα/ Ευρωζώνη   1990-2007 
 
 

 
 
Σχήμα  2.4 .  Η εξέλιξη της Δαπάνης Υγείας Δημόσιας/Ιδιωτικής  στην Ελλάδα 1990-2007 

 

όπου φαίνεται ότι παρόλο που στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια λειτουργεί 

Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ύψος της ιδιωτικής δαπάνης υγείας προσιδιάζει 

περισσότερο σε ιδιωτικά συστήματα υγείας. 
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Όμοια ακριβώς κατάσταση διατυπώνεται στο Σχ. 2.4 η σύγκριση της 

Φαρμακευτικής Δαπάνης με τις χώρες της Ε.Ε. (έτος βάσης 2000). 

 

Πηγή :  ΟΟΣΑ 2009 [7] 

Σχήμα 2.5   Εξέλιξη δείκτη Φαρμακευτικής Δαπάνης (έτος βάση 2000) 

Επισημαίνεται ότι τα ελληνικά στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης δεν 

θεωρούνται απόλυτα συγκρίσιμα με τα υπόλοιπα, δεδομένου ότι έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς μεθοδολογικές επιφυλάξεις, λόγω μη πλήρους 

εφαρμογής, στη χώρα μας, του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ. 

 Η υπέρογκη δε αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως, σύμφωνα με ειδικούς μελετητές, 

στον υπερβολικό όγκο της κατανάλωσης φαρμάκων, λόγω 

υπερσυνταγογράφησης ή/και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης, και σε 

μικρότερο βαθμό στις υψηλές, συγκριτικά με άλλες χώρες, τιμές ιδιαίτερα των 

εκτός πατέντας φαρμάκων και των γενόσημων σκευασμάτων, αλλά και στην 

εκτεταμένη παρανομία με τα βιβλιάρια υγείας και τις ταινίες γνησιότητας.  

Έτσι, η φαρμακευτική δαπάνη όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

διαμορφώνεται, κάτω από την ασφυκτική πίεση και τον έλεγχο των εταίρων-

δανειστών μας, σε ποσά μειωμένα κατά 15% κατ’ έτος κατά τη διετία 2010 και 2011 

[7].  
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Πηγή : ΕΣΥΕ 2010 

Σχήμα 2.6.  Η Σύνθεση της Φαρμακευτικής Δαπάνης (2000-2007) 

Εξαιρετικά χρήσιμο για την περαιτέρω έρευνα είναι το Σχ. 2.5, όπου μέσω της ΕΣΥΕ 

παρατηρείται ότι το Φάρμακο στην Ελλάδα αποτελεί βασικά «κοινωνικό αγαθό» 

αφού το σημαντικότερο ποσοστό καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση, όπου 

μάλιστα για τα έτη 2006 και 2007 η συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων 

ανέρχεται σε ποσοστά άνω του 92% [8], ενώ η συνολική Φαρμακευτική Δαπάνη 

αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. 
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Πηγή : ΕΟΔ. ΣΦΕΕ και Εθνικοί Λογαριασμοί 

Σχήμα 2.7   Η Φαρμακευτική Δαπάνη (2000-2010) ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ [8] 

 
Στο παρακάτω  Σχήμα επίσης,  φαίνεται μετά από Αναλογική Μελέτη του 2007 ότι σαφώς η 

χώρα μας βρίσκεται από πλευράς της φαρμακευτικής δαπάνης, ως προς τη συνολική 

δαπάνη Υγείας, στις πρώτες θέσεις, και μάλιστα συγκρινόμενη με χώρες με υψηλό δείκτη 

υπηρεσιών υγείας.   

 
Πηγή :  OECD Health Data 2009 

 
Σχήμα 2.8.  Η Φαρμακευτική Δαπάνη ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης Υγείας σε 
διάφορες χώρες 
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Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αγοράς φαρμάκου είναι η αυξητική τάση της 

φαρμακευτικής δαπάνης διαχρονικά, τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως μερίδιο 

της δαπάνης υγείας. Το τελευταίο μέγεθος διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, 

με τις αναπτυσσόμενες χώρες να εμφανίζουν μεγαλύτερο μερίδιο απ' ότι οι 

αναπτυγμένες, κυρίως λόγω του ότι οι δεύτερες έχουν ήδη πολύ υψηλότερες 

συνολικές δαπάνες υγείας [10]  (Πίνακας 2.3). 

 
 
Πιν. 2.3 Φαρμακευτική Δαπάνη στην Ελλάδα ως ποσοστό Δαπ. Υγείας στις χώρες ΟΟΣΑ 
[Πηγή ΣΦΕΕ] 
 

 
 
 
 

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

διεθνή πρότυπα καταγραφής Εθνικών Λογαριασμών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα 

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

σε ασθενείς εκτός νοσοκομείων, δηλαδή, μόνο μέσω φαρμακείων. Επομένως, τα 

φάρμακα που καταναλώνονται από νοσοκομειακούς ασθενείς καταγράφονται στη 

νοσοκομειακή δαπάνη. 
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Όπως αναφέρεται σε μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα το 

2004 ανήλθε στα €2,9 δισ., παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 12,6% την περίοδο 

2000-04. Από το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2004, το 77,9% 

αποτελεί δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 22,1% ιδιωτική. Η φαρμακευτική 

δαπάνη αποτελεί το 17,8% της δαπάνης υγείας και το 1,7% του ΑΕΠ [10].  

 
Πιν. 2.4 Δαπάνη Υγείας και Φαρμάκου στην Ελλάδα (σε εκ. Ευρώ) [πηγή ΙΟΒΕ] 
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Προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 

προστίθεται στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη η συμμετοχή του ασφαλισμένου. 

Με βάση τα ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν από το θεσμικό πλαίσιο (0%, 10% 

και 25%) και το μερίδιο επί του συνόλου των πωλήσεων που καταλαμβάνουν οι 

κατηγορίες παθήσεων στις οποίες ισχύει κάθε ποσοστό, προκύπτει ότι το μέσο 

ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 15,15%. Σύμφωνα με τους παραπάνω 

υπολογισμούς, το συνολικό κόστος συνταγογραφούμενων φαρμάκων ανήλθε το 

2004 στα € 2,7 δις. 

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του ΙΟΒΕ η φαρμακευτική δαπάνη των 

ασφαλιστικών ταμείων, όπως εμφανίζεται στα στοιχεία Κοινωνικών 

Προϋπολογισμών, αποτελεί το 36,3% των παροχών ασθένειας σε είδος και το 7,65% 

του συνόλου των εξόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ο 

μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ο οποίος το 2004 απορρόφησε το 

54,4% των συνολικών φαρμακευτικών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας [10]. 

 

 
 

2.5 Παράγοντες που επιδρούν στη  Φαρμακευτική 
Δαπάνη  
 
Το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης (Ε) είναι γενικότερα το αποτέλεσμα του 

γινομένου της συνολικής ποσότητας των φαρμάκων (Q) της ποσότητας επί του 

μεγέθους του πληθυσμού) που  καταναλώνονται επί την τιμή τους (p) - (Ε = p ∙ Q = 

p ∙q ∙ n) 

 

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης τώρα,  μπορεί να οφείλεται: 

Α. Στη μεταβολή των τιμών  

Β. Στη μεταβολή της ποσότητας 

Γ. Σε συνδυασμό των δύο σύμφωνα με τη συμβατική και την παραδοσιακή 

προσέγγιση [3].  
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Ενώ τονίζεται ότι υπάρχουν και άλλοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δαπάνη, όπως η Καινοτομία, η Ασφάλιση, τα συστήματα Παραγωγής και 

Διανομής και φυσικά η ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ και η ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.     

  
 
Α. Η Επίδραση των τιμών στη Φαρμακευτική Δαπάνη    
 

 
 
Σχήμα 2.9  Η επίδραση των τιμών στο ρυθμό αύξησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης Πηγή [3] 

 

 
 

 
Σχήμα 2.10 Η επίδραση των τιμών στις τιμές ΔΤΦ, ΔΤΝΥ, ΔΤΥ και ΔΤΚ 1190-2009 (με 
2005=100)   Πηγή [3] 
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Σχήμα 2.11 Ο Δείκτης Τιμών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες  Πηγή [3,12] 

 

Είναι προφανές ότι αν και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως προς τη 

φαρμακευτική δαπάνη, ο δείκτης επιπέδου τιμών είναι από τους χαμηλότερους 

στην Ευρώπη, άρα κάπου αλλού θα έπρεπε να αναζητηθούν οι αιτίες. Ωστόσο, 

φαίνεται μια προφανής εξάρτηση του ρυθμού αύξησης της Φαρμακευτικής 

δαπάνης σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του δείκτη τιμών Φαρμάκου.  

 
 

 
 
Σχήμα 2.12 Επίδραση του όγκου κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα 
2000-2009  Πηγή [3] 
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Β.  Η επίδραση της φαρμακευτικής καινοτομίας 

 
Η αλλαγή της συνταγογραφικής συμπεριφοράς από την εισαγωγή της 

φαρμακευτικής καινοτομίας συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό   E =p• (q • n)• r στην 

αύξηση της δαπάνης και εκφράζεται με ένα υπολειμματικό παράγοντα r ο οποίος 

εκφράζει τον ρυθμό και την επιβάρυνση της  φαρμακευτικής δαπάνης. 

 

Σύμφωνα με αυτό, οι Gerdtham et al (1998) εκτίμησαν ότι η αύξηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης κατά 50% σε μια πενταετία στη Σουηδία, οφείλεται κατά 

27% στην αύξηση του όγκου σε DDD των φαρμάκων, στη μείωση των τιμών κατά 9% 

αλλά στην επίδραση του (r) κατά 30%, ο οποίος αν παραμείνει σταθερός, η αύξηση 

υπολογίζεται σε 15% αντί 50%. 

 
 

 
 

 
 
Σχήμα 2.13 Η Φαρμακευτική Καινοτομία – Σχετική κατάταξη   Πηγή [3,13] 
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Σχήμα 2.14 Η Φαρμακευτική Καινοτομία –Υποκατάσταση συμβατικών από καινοτόμα 
προϊόντα  Πηγή [3] 
 
 

 
 
 
Σχήμα 2.15 Αθροιστικό ποσοστό (%) συμμετοχής νέων φαρμάκων στη συνολική 
φαρμακευτική κατανάλωση 200-2009   Πηγή ΙΦΕΤ, [3] 
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Γ. Η επίδραση της ασφάλισης 
 
Μετά από έγκυρη έρευνα που έγινε στην περιοχή του Μισισίπη στις ΗΠΑ, προέκυψε 

ότι μετά την ένταξη του πληθυσμού σε πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης 

(πρόγραμμα Medicaid), παρουσιάστηκε κάθετη αύξηση της φαρμακευτικής 

δαπάνης τόσο ανά συνταγή όσο και ανά άτομο. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 

έτους 2006 τέθηκε σε ισχύ η ασφαλιστική κάλυψη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων για περίπου 42 εκατ. ασφαλισμένους του Medicare (Medicare 

prescription‐drug benefit (Part D) στις ΗΠΑ.  

 Ωστόσο, η ίδια έρευνα δεν αποφαίνεται αν ο νεοασφαλισμένος είχε τελικά την 

ανάγκη όλων αυτών των φαρμάκων, που ίσως πριν δεν μπορούσε να αγοράσει, ή 

τελικά αυτό αποτελεί μια παθογένεια του συστήματος ασθενής-ιατρός-φάρμακο.      

 
 
Πίνακας 2.5 Αποτελέσματα  πριν και μετά την ασφαλιστική κάλυψη από το πρόγραμμα 
Medicaid (Mississippi Medicaid Study)  
 

 
 

 

Οι Zhang et al. (2009) [14] μελέτησαν τη δαπάνη για συνταγογραφούμενα φάρμακα 

και ιατρικές υπηρεσίες για διάστημα 2 ετών πριν και 2 μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος για 4 ομάδες ασφαλισμένων άνω των 65 ετών που συμμετείχαν σε 

Medicare Advantage Plans σε ομάδες ως κάτωθι: 
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• Ομάδα με σταθερή ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλο το διάστημα της μελέτης, 

χωρίς ανώτατο όριο δαπάνης (no-cap) (ομάδα ελέγχου) 

•   Ομάδα χωρίς προηγούμενη ασφαλιστική κάλυψη για φάρμακα (ομάδα 1) 

• Ομάδα με μερική ασφαλιστική κάλυψη για φάρμακα, με ανώτατο όριο 

δαπάνης/4μηνο ύψους $150 (ομάδα 2) και επιπλέον συμμετοχή στο κόστος 

• Ομάδα με μερική ασφαλιστική κάλυψη για φάρμακα, με ανώτατο όριο 

δαπάνης/4μηνο ύψους $350 (ομάδα 3) και επιπλέον συμμετοχή στο κόστος 

 Η δαπάνη περιλαμβάνει τη δαπάνη του ασφαλιστικού φορέα και τις συν‐πληρωμές 

των ασφαλισμένων 

 

 

 
 

 
Σχήμα 2.16 Η επίδραση της εισαγωγής της ασφαλιστικής κάλυψης στις διάφορες ομάδες 
πληθυσμού. Πηγή [3,14] 
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Δ. Επίδραση στη Φαρμακευτική Δαπάνη των συστημάτων παραγωγής 
και διανομής 

 

 
 
Σχήμα 2.17 Η επίδραση της εισαγωγής της ασφαλιστικής κάλυψης στις διάφορες ομάδες 
πληθυσμού. Πηγή [3] 

 

 
Σχήμα 2.18 Η επίδραση του αριθμού φαρμακείων/100.000 κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. 
Πηγή [3] 
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Σχήμα 2.19 Διαφοροποίηση των μικτών κερδών Φαρμακείων ανά χώρα τη Ε.Ε. Πηγή [3] 

 

 
 
Σχήμα 2.20 Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ Πηγή [7, ΟECD] 
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Σχήμα 2.21  Σχετικές τιμές υγείας και σχετική κατά κεφαλή δαπάνη υγείας , 2007 
ΕΕ-27= 100 Πηγή [7,Eurostat] 

 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ίσως στα δύο παραπάνω επόμενα Σχήματα. 

 Σχ. 2.20 και 2.21. από όπου απορρέει καθαρά ότι: 

 
 

Κύρια αιτία διόγκωσης των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, 
αποτελεί η υπερκατανάλωση των υπηρεσιών που αναλίσκονται ως 

απόρροια της έλλειψης ελέγχου και όχι της  τιμή τους. 
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22..66    ΠΠοολλιιττιικκέέςς  σσυυγγκκρράάττηησσηηςς  ττηηςς  δδααππάάννηηςς  
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι υπήρχε (και υπάρχει) πρόβλημα με βασικό στόχο 

επίλυσης τον έλεγχο της δαπάνης και τον περιορισμό της υπερβολικής 

συνταγογράφησης, ίσως μέσω της εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές 

συγκράτησης της δαπάνης όπως:  

 

Εισαγωγή συνασφάλισης 

Η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος του φαρμάκου αποτελεί, μεταξύ άλλων, 

σημαντικό εργαλείο συγκράτησης της δαπάνης καθώς είναι δυνατό να επηρεάσει τη 

ζήτηση φαρμάκων από τους ασθενείς. Τα χαμηλά ή μηδενικά ποσοστά συμμετοχής 

των ασθενών στο κόστος οδηγούν στην υψηλή κατανάλωση φαρμάκων και 

ενδεχομένως σε απώλεια ευημερίας (Κυριόπουλος, 1997). 

 

Ωστόσο, η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων πρέπει να είναι (α) 

ανάλογη του εισοδήματος (να εξαιρούνται για παράδειγμα οι φτωχοί, οι 

ηλικιωμένοι, οι άνεργοι και άλλες ειδικές κατηγορίες) και (β) αντιστρόφως ανάλογη 

της ανάγκης υγείας (να εξαιρούνται για παράδειγμα οι χρονίως πάσχοντες), ώστε να 

τηρούνται τα κριτήρια της δίκαιης κατανομής των βαρών και της αποδοτικής χρήσης 

των σπάνιων πόρων. 

 

Η διατύπωση αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή σε ένα πλαίσιο ασφαλιστικών τιμών 

αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία οι οποίες προσδιορίζονται από τη βέλτιστη 

σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας. Η διαφοροποίηση από τις τιμές αναφοράς 

μπορεί να καλύπτεται με συμμετοχή του ασθενούς στο κόστος. Η υιοθέτηση ενός 

τέτοιου υποδείγματος μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός κυλιόμενου" 

ταμείου revolving fund) το οποίο να χρηματοδοτεί την καινοτομία και να προάγει τη 

δίκαιη κατανομή των χρηματοδοτικών βαρών. Ακόμη μπορεί να τεθεί όριο 

δαπάνης, του οποίου η μη υπέρβαση μπορεί να συνοδεύεται από αρνητικό 

συνασφάλιστρο. 
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Η διασφάλιση της τεκμηριωμένης συνταγογράφησης από την πλευρά των γιατρών 

μπορεί να συμβάλλει αφ’ ενός στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω 

της μείωσης της κατανάλωσης και του εξορθολογισμού της συνταγογράφησης και 

αφ’ ετέρου στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων θεραπειών 

και στον σεβασμό των προτιμήσεων των ασθενών. 

 

Οι τεχνικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της 

τεκμηριωμένης συνταγογράφησης και η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει 

τεκμηριωθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι: 

 Ηλεκτρονικά συστήματα συνταγογράφησης και υποστήριξης της λήψης της 

συνταγογραφικής απόφασης    

 Έλεγχος της συνταγογράφησης και έκδοση κατευθυντήριων  οδηγιών 

 Ελεύθερη και ευχερής πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων και  αρχεία (Cochrane 

Collaboration, NICE) 

 Συγκρότηση μηχανισμού αξιολόγησης της τεχνολογίας και πιστοποίησης του 

βαθμού ασφάλισης κάλυψης 

 

Αποζημίωση έπειτα από προέγκριση (prior authorization)  

Από ειδικό γιατρό για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως στις ΗΠΑ, καθώς 

και θεραπεία κατά στάδια (steptherapy). Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της 

συνταγογράφησης των φαρμάκων για τις ενδείξεις για τις οποίες το φάρμακο έχει 

εγκριθεί και υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την ασφάλεια και τη δραστικότητά 

του.   

• Αφορά κυρίως ασθένειες για τις οποίες υπάρχουν θεραπευτικά υποκατάστατα 

[15].  

 

Ακόμη, υπό όρους αποζημίωση που συνδέεται με περαιτέρω τεκμηρίωση (coverage 

with evidence development) με συμφωνίες καταμερισμού του κινδύνου 

(risk‐sharing agreements). 

 Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών το φάρμακο αποζημιώνεται για ασθενείς που 

πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια. Αν δεν επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκβάσεις, 
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τότε επέρχεται μείωση της τιμής του φαρμάκου ή/και επιστροφή μέρους του 

κόστους θεραπείας από τη  φαρμακευτική εταιρεία. 

Ανάλογες συμφωνίες καταμερισμού του κινδύνου έχουν σημειωθεί στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για ειδικά βιοτεχνολογικά προϊόντα. 

 

 

 

 

22..77..      ΤΤοο  υυγγεειιοοννοομμιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
  

Μπορεί η εργασία να εστιάζεται στα προβλήματα της Φαρμακευτικής 

περίθαλψης και στα μέτρα εξυγίανσής της, πλην όμως δεν θα μπορούσε να 

παραληφθεί η αναφορά στον υπόλοιπο υγειονομικό τομέα, ο οποίος συνδέεται, ως 

υπερσύνολο με όλες τις παραπάνω αναφορές. Είναι προφανές ότι οι αρρυθμίες 

στον χώρο του φαρμάκου επηρεάζονται άμεσα από τις αστοχίες της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης εν γένει, όπως φυσικά και της δευτεροβάθμιας. Η παρακάτω 

παρουσίαση στηρίζεται σε πολύ σύγχρονες και έγκριτες μελέτες που έγιναν ειδικά 

για τον υγειονομικό τομέα της χώρας μας. 

 

Ο υγειονομικός τομέας αποτελεί διεθνώς έναν από τους βασικούς τομείς της 

οικονομίας και έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες. Στις χώρες του ΟΟΣΑ και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας της υγείας τη δεκαετία το 1990 απορροφούσε το 

5% και 4,6 % του εργατικού δυναμικού, αντίστοιχα, εν αντιθέσει με το ελληνικό 

σύστημα υγείας, όπου απασχολούσε το μικρότερο ποσοστό επαγγελματιών υγείας 

μεταξύ των χωρών μελών και ανερχόταν στο 3,5% του εργατικού δυναμικού της 

χώρας. Εν τούτοις, παρατηρείται μια σταθερή αυξητική τάση του υγειονομικού 

προσωπικού στη χώρα σε σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού, η οποία 

μεταφράζεται σε ποσοστό 4% για το έτος 2004 συγκριτικά με 2.6% στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και συνολική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 101% 

από το αντίστοιχο μέγεθος του 1980 και 28% από το 1990 (Πίνακας 2.6). 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 

2007 εμφανίζει μεγαλύτερη απόκλιση από ότι στη δεκαετία του 1990 και τον μέσο 

όρο των χωρών μελών του οργανισμού, καθώς η απασχόληση στους τομείς υγείας 
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και κοινωνικής πρόνοιας αντιστοιχούσε στο 9,8% της συνολικής απασχόλησης στις 

χώρες του ΟΟΣΑ ενώ στην Ελλάδα άγγιζε μόλις το 5,3% του εργατικού δυναμικού, 

και συγκεκριμένα 240.854 εργαζόμενους [6].  

 
 
     Πίνακας 2.6 . Απασχολούμενο προσωπικό υγειονομικού τομέα ανά 1.000 κατοίκους στην       
    Ελλάδα, 1990-2006 
 

 
 
 
 

Η παρατήρηση των παραπάνω δεδομένων υποδηλώνει προφανή υποστελέχωση 

του υγειονομικού συστήματος, αλλά η αναλυτικότερη προσέγγιση των δεδομένων 

εμφανίζει ότι η υποστελέχωση παρατηρείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

επαγγελματιών υγείας. Μία από τις ιδιομορφίες του συστήματος υγείας στην 

Ελλάδα, είναι η συντριπτική υπεροχή του ιατρικού προσωπικού έναντι του 

νοσηλευτικού, όπως προκύπτει από τη δημογραφική τους εξέλιξη, με συνέπεια το 

νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα να υπολείπεται κατά πολύ των διεθνών και 

ευρωπαϊκών τάσεων στις επιμέρους συγκρίσεις. Όπως διαφαίνεται από το Σχ. 2.22, 

από το 1990 έως το 2009 ο ρυθμός αύξησης του νοσηλευτικού προσωπικού 

εμφανίζεται μεσοσταθμικά σταθερός εν αντιθέσει του αντίστοιχου ρυθμού των 

ιατρών ο οποίος βαίνει σταθερά αυξανόμενος. Κατ’ επέκταση είναι λογικό ο λόγος 

νοσηλευτών ανά ιατρό να υπολογίζεται εμφανώς δυσανάλογος, καταλαμβάνοντας 

την τελευταία θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ για το έτος 2009.  
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Αναλυτικότερα, ο λόγος νοσηλευτές ανά ιατρό υπολογίζεται στους 0,61 όταν ο 

μέσος όρος στις χώρες μέλη του οργανισμού είναι 4,6 φορές μεγαλύτερος (2,83 

νοσηλευτές/ιατρό) – Σχ. 2.23 [6]. 

 
 
 

 
Σχήμα 2.22  Εξέλιξη ιατρών και νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους 1990-2009 [6] 
 
 
  
 
 

 
 
Σχήμα 2.23 Λόγος νοσηλευτών ανά ιατρό στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009  [6] 
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Υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων εμφανίζεται ότι το μέγεθος του 

νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά των ιατρών. 

Παρόλα αυτά, η εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο από τη συγκριτική δημογραφική 

εξέλιξη των ιατρών και νοσηλευτών όσο και του λόγου νοσηλευτών ανά ιατρό δεν 

αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη της υποστελέχωσης του συστήματος από τους εν 

λόγω επαγγελματίες υγείας. 

Το 2009 το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) απασχολούσε νοσηλευτικό προσωπικό της 

τάξεως των 35.420 ατόμων εκ των οποίων 2,7% ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(ΠΕ), το 46% τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), 41,3 % δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΔΥ) και το 10%  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). Από το νοσηλευτικό προσωπικό 

ανώτερης εκπαίδευσης το 94,5% ήταν απόφοιτοι τεχνολογικών ιδρυμάτων και το 

5,5% απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ενώ από το βοηθητικό προσωπικό το 

80,4% ήταν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 19,6% υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 
     Πίνακας 2.7 . Νοσηλετυικό προσωπικό ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Εν τούτοις, η παρατήρηση του μεγέθους του ιατρικού σώματος σε σχέση με 

το αντίστοιχο μέγεθος του νοσηλευτικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο 

αποδεικνύει την έντονη όχι μόνο δυσαναλογία των επαγγελματιών υγείας αλλά και 
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την προφανή έλλειψη νοσηλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες του 

πληθυσμού.  

Ο αριθμός των ιατρών βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων στην Ελλάδα εμφανίζεται 

ως ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το έτος 2009 αγγίζοντας τους 

5.56 ανά 1000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στις χώρες μέλη του οργανισμού για 

τι ίδιο έτος υπολογίζεται στους 3.16 ιατρούς/1000 κατοίκους (Γράφημα 5). 

Αντίθετα, ο αντίστοιχος λόγος για το νοσηλευτικό προσωπικό αντικατοπτρίζει την 

έντονη δυσαναλογία των δυο κατηγοριών επαγγελματιών υγείας, καθώς μεταξύ των 

χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση αριθμώντας 3.4 

νοσηλευτές/1000 κατοίκους έναντι 8.7 στις χώρες του οργανισμού για το έτος 2009 

(Σχήμα 2.24). 

 

 
Σχήμα 2.24 Ιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009 Πηγή: ΟΟΣΑ, 2010 
 
 

 
 
Σχήμα 2.25  Νοσηλευτικό προσωπικό  ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 
2009   Πηγή: ΟΟΣΑ, 2010 
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Ταυτόχρονα, η εκτίμηση του δείκτη «νοσηλευτές ανά κλίνη» κατατάσσει τη χώρα σε 

μια από τις τελευταίες θέσεις στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς ο δείκτης αγγίζει το 

0,67 όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 2,03 (Σχήμα 2.26).  

Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός κλινών της 

χώρας ανά 1000 κατοίκους βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ (Σχήμα 2.26), 

υποδηλώνει ότι σε σημαντικό βαθμό τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρα 

αντιμετωπίζουν θέματα υποστελέχωσης νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

 
 

Σχήμα 2.26  Νοσηλευτικό προσωπικό  ανά  κλίνη στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009   Πηγή: 
ΟΟΣΑ, 2010 
 
 

 
 
Σχήμα 2.27  Συνολικός αριθμός κλινών ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009   
Πηγή: ΟΟΣΑ, 2010 



 
59 

Μια από τις επιπλέον προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει το εργατικό δυναμικό 

στην υγεία, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκτός των 

προβλημάτων υπερστελέχωσης ή υποστελέχωσης είναι και η κατανομή των 

διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών υγείας στην περιφέρεια της υπό εξέταση 

χώρας. 

Από την παραπάνω ανάλυση αποδεικνύεται ότι ο υγειονομικός τομέας στην Ελλάδα 

εμφανίζει σημαντική έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παρά ταύτα, το 

πρόβλημα οξύνεται περισσότερο όταν ο είδη μικρός αριθμός νοσηλευτικού 

προσωπικού ανισοκατανέμεται μεταξύ των περιοχών και των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων της χώρας, δημιουργώντας έτσι περιοχές υπερβάλλουσας ζήτησης για 

νοσηλευτικές υπηρεσίες και λειτουργικά προβλήματα στα κατά τόπους ιδρύματα. 

 

Στο Σχήμα που ακολουθεί (Σχ. 2.28) απεικονίζεται η συγκέντρωση του νοσηλευτικού 

προσωπικού ανά νομό εκτιμώντας του δείκτες νοσηλευτικό προσωπικό ανά 1000 

κατοίκους και ανά κλίνη.  

 
 
 
 

 
 
 
Σχήμα 2.28  Νοσηλευτικό προσωπικό  ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 
2009   Πηγή: Παρατηρητήριο Δεικτών Υγείας, Υγειονομικός Χάρτης 
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Βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα φαίνεται 

να κατανέμεται δυσανάλογα μεταξύ των νομών της χώρας, γεγονός το οποίο  

υποδηλώνει έλλειψη σχεδιασμού και ανυπαρξία κριτηρίων κατανομής. 

Ενδιαφέρον στοιχειό αποτελεί ότι αντίθετα με τους ιατρούς, όπου σύμφωνα με το 

αντίστροφο νόμο του Julian Hurt7 συγκεντρώνονται σε περιοχές υψηλού βιοτικού 

επιπέδου και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, οι νοσηλευτές δεν φαίνεται να 

ακολουθούν το νόμο αυτό καθώς η υψηλότερη συγκέντρωση νοσηλευτών 

εμφανίζεται στο νομό Ιωαννίνων, Άρτας, Έβρου και Κιλκίς και όχι στα αστικά κέντρα 

της χώρας. Παρά ταύτα, περιοχές όπως Κυκλάδες και Εύβοια εμφανίζουν τη 

χαμηλότερη συγκέντρωση νοσηλευτών αριθμώντας λιγότερους από 2 νοσηλευτές 

ανά 1000 κατοίκους. 

Όσο αφορά στην κατανομή των νοσηλευτών ανά νομό βάσει της προσφοράς κλινών 

η ανισοκατανομή είναι επίσης εμφανής υποδηλώνοντας υποστελέχωση των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε αρκετές των περιπτώσεων. Η συγκέντρωση των 

νοσηλευτών σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται διαφορετική σε αρκετούς νομούς 

από ότι αυτή βάσει του δείκτη νοσηλευτές/1000 κάτοικοι, γεγονός το οποίο αναδεικνύει 

την ανισοκατανομή και των  κλινών.  

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι το ελληνικό σύστημα υγείας 

υπολείπεται σημαντικά το μέσου όρου νοσηλευτών του ΟΟΣΑ ενώ ταυτόχρονα το 

υπάρχον προσωπικό κατανέμεται στην περιφέρεια χωρίς ορθολογικά κριτήρια. Ως 

εκ τούτου, η ανάγκη υιοθέτησης ενός υποδείγματος σχεδιασμού ανθρώπινου 

δυναμικού στην υγεία – ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ - εμφανίζεται επιτακτική η βελτίωση 

της λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αναβάθμισης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και άρσης φαινομένων ανισότητας στην πρόσβαση των 

ασθενών. 

 

 

Αναβάθμιση του ρόλου των νοσηλευτών 
 

Η αναζήτηση της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας έχει οδηγήσει αρκετά 

συστήματα υγείας τις τελευταίες δεκαετίες στην επανεξέταση του ρόλου και του 

μείγματος επαγγελματιών υγείας σε μια προσπάθεια ικανοποίησης της συνεχώς 

αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και ελέγχου των δαπανών. 
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Το επάγγελμα των νοσηλευτών, κατ’ επέκταση, έχει αποτελέσει μια από τις 

κατηγορίες επαγγελματιών υγείας, των οποίων η αναβάθμιση του ρόλου τους 

δύναται να βελτιώσει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών υγείας. 

 

Αξιολογήσεις του έργου των νοσηλευτών με αναβαθμισμένο ρόλο αποδεικνύουν 

ότι: 

α) Βελτιώνεται η πρόσβαση ασθενών και μειώνονται οι λίστες αναμονής, καθώς 

φαίνεται ότι δύνανται να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες ανάλογης 

ποιότητας με τον ιατρό 

β) Αυξάνεται η ικανοποίηση του ασθενή κυρίως λόγω το γεγονότος ότι οι 

νοσηλευτές περνούν περισσότερο χρόνο με τον ασθενή δίνοντας του 

πληροφορίες και συμβουλές 

γ) Στην περίπτωση υποκατάστασης υπηρεσιών που προσφέρονται από ιατρούς 

μειώνεται το κόστος ή μένει ουδέτερο με ταυτόχρονη αύξηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Σημαντικό θέμα, δε, αναδεικνύεται δεδομένης της υπερστελέχωσης του 

συστήματος από ιατρικό δυναμικό και τις παρατηρούμενες ελλείψεις σε 

νοσηλευτικό προσωπικό, όπου αποδεικνύεται ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του 

ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία παρουσιάζει αδυναμίες, οι οποίες εξηγούν σε 

σημαντικό βαθμό τη δυσαναλογία των επαγγελματιών υγείας και την 

ανισοκατανομή τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται 

αναμφισβήτητα απαραίτητος ο προσδιορισμός ενός υποδείγματος καθορισμού του 

ύψους του υγειονομικού προσωπικού του δημόσιου συστήματος υγείας.  

 

Από την παρουσίαση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνας 

αποδεικνύεται ότι το εθνικό σύστημα υγείας εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε 

νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που το καθιστά ουραγό στους αντίστοιχους 

δείκτες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.  
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Η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων στη χώρα δεν δικαιολογεί 

φαινόμενα υποστελέχωσης και καθίστα το πρόβλημα περισσότερο πολιτικό και 

διοικητικό παρά οικονομικό. 

Επιπλέον, το είδη ανεπαρκές προσωπικό κατανέμεται μεταξύ των νομών και των 

νοσοκομείων της χώρας χωρίς ορθολογικά κριτήρια γεγονός το οποίο επιβαρύνει σε 

αρκετές των περιπτώσεων το έργο των νοσηλευτών και δημιουργεί περιοχές 

εξαιρετικά χαμηλής προσφοράς και ταυτόχρονα υπερβάλλουσας ζήτησης 

νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

Εκτός, των προβλημάτων που προκαλεί η υποστελέχωση από τον συνδυασμό των 

παραμέτρων που προηγήθηκαν το φαινόμενο προκαλεί δυσχέρεια στην εκτέλεση 

των καθηκόντων των νοσηλευτών, επαγγελματική κόπωση, μη ικανοποίηση από την 

άσκηση του επαγγέλματος καθώς και αναντιστοιχία αμοιβών και παραγόμενου 

προϊόντος. Ως εκ τούτου, έμμεσα η παρούσα κατάσταση αποτελεί αντικίνητρο 

ενασχόλησης των νέων με το λειτούργημα του νοσηλευτή, με αποτέλεσμα την 

υποπροσφορά αντίστοιχου εργατικού δυναμικού και την περεταίρω τροφοδότηση 

της υπερβάλλουσας ζήτησης. 

Το βασικό πάντως συμπέρασμα σχετικά με το μέγεθος του νοσηλευτικού 

προσωπικού είναι, ότι αριθμητικά οφείλεται τουλάχιστον να τριπλασιαστεί. 

 

 

Ως αίτια διαμόρφωσης της ισχύουσας κατάστασης επισημάνθηκαν κατά κύριο λόγο 

η έλλειψη σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και η παρατηρούμενη 

υποπροσφορά αντίστοιχου δυναμικού λόγω των διαρροών του επαγγέλματος, της 

απροθυμίας ενασχόλησης με το εν λόγω αντικείμενο και της αδυναμίας 

προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς. Παρά τις 

προφανείς πολιτικοδιοικητικές ευθύνες στην ανεπάρκεια σχεδιασμού, το έλλειμμα 

στην προσφορά νοσηλευτικού δυναμικού εκτιμήθηκε ότι οφείλεται τόσο στην 

αποζημίωση των νοσηλευτών όσο και στις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική και 

επιστημονική αναγνώριση.  

Ωστόσο η ανάλυση που προηγήθηκε καθιστά σαφές ότι η υποστελέχωση και η 

υποπροσφορά αποτελούν ένα αλληλότρφοδοτούμενο φαινόμενο, καθώς η έλλειψη 

προκαλεί εμμέσως αντικίνητρο ανάληψης νοσηλευτικών καθηκόντων με 
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αποτέλεσμα να επιδεινώνει την υποπροσφορά και εν συνεχεία αυτή την 

υποστελέχωση του συστήματος. 

Τέλος, δεδομένων των περιορισμένων πόρων και της αδυναμίας αύξησης του 

υγειονομικού προσωπικού, ειδικές μελέτες συγκλίνουν πως τα προβλήματα που 

ήδη αναλύθηκαν μπορούν να επιλυθούν εν μέρει μέσω της ανακατανομής του 

υπάρχοντος προσωπικού με κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού ευθύνης και των 

κλινών των νοσοκομείων.  

 

Εν κατακλείδι, η έντονη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και η άνιση κατανομή 

του μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, δεδομένου του αντίστοιχου 

μεγέθους του  ιατρικού δυναμικού και του ύψους των πρότερων δαπανών για υγεία 

στη χώρα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνον από έλλειψη πολιτικού και 

διοικητικού σχεδιασμού. Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις καθιστούν προφανείς 

προτάσεις αύξησης του δυναμικού και πόσο μάλλον τριπλασιασμού του, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δυσχερείς και σε ένα βαθμό άτοπες. 

Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος οφείλεται να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και διοίκηση των παραγωγικών συντελεστών 

εργασίας καθώς τα συστήματα υγείας και δει το ελληνικό είναι εντάσεως όσο και 

εξάρτισης εργασίας και το υγειονομικό προσωπικό αποτελεί τον σημαντικότερο 

πυλώνα διατήρησης ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος. 

Ειδικότερα, οι τρέχουσες και επικείμενες μεταρρυθμίσεις οφείλουν να κινηθούν 

προς την αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών και των συνθηκών, υπό των 

οποίων αυτό διεκπεραιώνεται, και να ληφθούν μέτρα προς αντιστάθμιση άνισων 

κατανομών και ικανοποίησης τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών σε 

περιοχές όπου εμφανίζονται ελλείψεις νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
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            Πηγή [16] 
 

 

 

22..88..    ΒΒαασσιικκάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  
 
 

H αγορά του φαρμάκου εμφανίζει έντονες μονοπωλιακές τάσεις σε 

εκτεταμένα πεδία εφαρμογής εξαιτίας της κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας και της 

παρουσίας της  ασφάλισης, η οποία ευθύνεται για την έλλειψη ευαισθησίας ως 

προς τις τιμές, χαρακτηριστικά τα οποία επιτείνουν τις στρεβλώσεις και 

θεμελιώνουν την ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Αν και η διατύπωση ότι η 

φαρμακευτική δαπάνη είναι υψηλή δεν μπορεί να επαληθευθεί ή να διαψευσθεί 

(εξ αιτίας της διαφοράς στην τεχνολογία παραγωγής ιατρικής φροντίδας με βάση 

τις διεθνείς συγκρίσεις), εν τούτοις, πρέπει να γίνει μερικώς αποδεκτή (εξ αιτίας της 

εξέλιξης των σχετικών μεγεθών κατά την τελευταία δεκαετία). 

 
Η αναλογική (στο σύνολο της δαπάνης υγείας) φαρμακευτική δαπάνη 

ανέρχεται σε 24,8% έναντι 18% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ενώ η  

δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1,9% του ΑΕΠ ή 19,6% της συνολικής δαπάνης 

υγείας έναντι 0,9% και 11,1% αντιστοίχως κατά μέσο όρο στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU 19) σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (OECD  2010). 



 
65 

 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η συμβολή της καινοτομίας 

(διαμέσου του μηχανισμού υποκατάστασης) συνιστά τον κύριο αιτιολογικό 

παράγοντα δεδομένου ότι το 75% των πωλήσεων αφορούν σε σκευάσματα της 

τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με τον ΙΦΕΤ (2009). Αξίζει να  σημειωθεί ότι η 

έννοια νέο φάρμακο δεν περιλαμβάνει μόνο νέες δραστικές ουσίες, αλλά και νέες 

συσκευασίες και φαρμακοτεχνικές μορφές [3].  

 

Επίσης, τα χαμηλά ποσοστά συνασφάλισης (21% στο  σύνολο της δαπάνης, 

11,5% στην ασφάλιση) επιδρούν στην αύξηση της κατανάλωσης και υπό το πρίσμα 

αυτό, συγκράτηση και μείωση της δαπάνης μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την 

ορθολογική διάχυση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας (“τέταρτο 

εμπόδιο”) και ενδεχομένως με την εισαγωγή ορθολογικού σχήματος θετικής και 

αρνητικής συνασφάλισης, τα οποία συμβάλλουν στην ισορροπία ζήτησης και 

συνταγογράφησης. 

 

Η υπερβάλλουσα κρατική παρέμβαση στις τιμές οδηγεί συχνά  σε ελλείψεις 

και κινητοποιεί μηχανισμούς υποκατάστασης. Το προς επίλυση πρόβλημα είναι η 

αποδοτική χρήση και η δίκαιη κατανομή των πόρων. Η προσπάθεια μείωσης της 

φαρμακευτικής δαπάνης κατά 50% περίπου (από 1,9% του ΑΕΠ σε 1,0%) μπορεί να 

οδηγήσει σε μείζονες στρεβλώσεις με δυο κυρίως μηχανισμούς: 

(α) υποκατάσταση φαρμακευτικής περίθαλψης με παρεμβατική νοσοκομειακή 

φροντίδα και 

(β) μετακίνηση μεγάλου χρηματοδοτικού βάρους στα νοικοκυριά [3] 

 

 

Συνεπώς η εστίαση της υγειονομικής πολιτικής οφείλει να  μετακινηθεί 

προς τον έλεγχο της καινοτομίας (δυσχερές ζήτημα από τεχνική και διοικητική 

άποψη) και την καθιέρωση τιμών (θετικών και αρνητικών) για τους χρήστες 

(πολύπλοκο ζήτημα από πολιτική και κοινωνική οπτική).  

Επιπροσθέτως, οι αλλαγές πρέπει να  επιδεικνύουν σεβασμό στις προτιμήσεις 

των χρηστών (στο βαθμό κατά τον οποίο εκδηλώνονται) και σχετική  ελευθερία 
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στους προμηθευτές (στο πλαίσιο της άσκησης τεκμηριωμένης κλινικής 

πρακτικής). 

 

 

Ο κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων οφείλει να διευκολύνει την 

προτίμηση των χρηστών, τις επιλογές των προμηθευτών και τη χρήση των πόρων  

από μέρους των ασφαλισμένων και να μην προκαλεί εμπόδια εισόδου στην αγορά 

ή πρόσθετες αλλοιώσεις των πλήρων ή σχετικών τιμών, οι οποίες συνήθως  

επιφέρουν παρενέργειες. 

 

Κατά συνέπεια, η δόμηση ενός τέτοιου εργαλείου οφείλει να βασίζεται στην 

optimum σχέση κόστους-επιπτώσεων κατά  θεραπευτική κατηγορία ή αντίστοιχη 

ομάδα, σχέση η οποία  προσδιορίζει την τιμή της ασφαλιστικής κάλυψης ως τιμή 

αναφοράς. Η έκφραση άλλων προτιμήσεων ή/και επιλογών είναι θεμιτή υπό την 

προϋπόθεση κάλυψης της διαφοράς  από τους χρήστες. 

 

Η καθιέρωση ποσοστών συνασφάλισης οφείλει να υπολογίζει τη σοβαρότητα της 

νόσου κατά αντίστροφη αναλογία (χρονίως πάσχοντες, μείζονα  βαρέα νοσήματα) 

και (β) εισοδηματική δυνατότητα των  νοικοκυριών (ηλικιωμένοι, άνεργοι, χαμηλά 

εισοδήματα). 

 

Η τεκμηριωμένη συνταγογράφηση τέλος, πρέπει να αποτελέσει κρίσιμο 

σημείο της πολιτικής υγείας με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και την 

ενεργητική συμβουλευτική υποστήριξη των κλινικών γιατρών με ελεύθερη 

πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία. Η λήξη της προστασίας ευρεσιτεχνίας για 

πρωτότυπα φάρμακα και η εισαγωγή γενοσήμων δημιουργεί ανταγωνιστικές 

προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να  χρησιμοποιηθούν καταλλήλως. Υπό την έννοια 

αυτή, η  μείωση των τιμών πρέπει να επιδιώκεται αμφότερα  στο βαθμό κατά τον 

οποίο δεν απειλείται η έξοδος από την αγορά και η λειτουργία του μηχανισμού  

υποκατάστασης.  [3] 

Θα μπορούσαμε ίσως να συνοψίσουμε τα μέτρα συγκράτησης της φαρμακευτικής 

δαπάνης ως κάτωθι:  
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Τιμολόγηση 
 
• Τρείς (3) χαμηλότερες τιμές 

• Ετήσια αναπροσαρμογή 

• Επώνυμα generics 60 – 75% 

• Επιλεκτική τιμολόγηση για μεγάλες ομάδες χρονίων  νοσημάτων (διαβήτης, 

υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία)  

 

Έλεγχος του όγκου 
 

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

• Πίνακες επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Υποκατάσταση 

• Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση 

• Σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας 

 

Συνασφάλιση 

• Αναλογική σε σχέση με την ανάγκη, την αποτελεσματικότητα και μη δίκαιη 

κατανομή των βαρών 

Αποτελεσματικότητα 

• Κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις 

 

Αποδοτικότητα 

• Ασφαλιστικές τιμές αναφοράς 

 

Ισότητα 

• Κάλυψη ανάλογη της ανάγκης και αντιστρόφως ανάλογη του εισοδήματος 

 

Ποιότητα 

• Έκφραση προτιμήσεων 

• Ελευθερία συνταγογράφησης  [3] 
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22..99      ΠΠρροοττεειιννόόμμεενναα  ΜΜέέττρραα  --  ΣΣυυννοοππττιικκάά  
 
 
Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται προς σχετικά με τη Φαρμακευτική Δαπάνη 

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, αλλά επίσης προφανές είναι ότι η 

φαρμακευτική δαπάνη είναι «ανεξάρτητη» από την επήρεια των μέχρι σήμερα 

«ληφθέντων μέτρων», και: 

Επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τον όγκο των καταναλισκόμενων φαρμάκων 

και λιγότερο από την τιμή τους ή το σύστημα ασφαλιστικής τους αποζημίωσης, 

γεγονός που αναδεικνύει διαρθρωτικά προβλήματα και όχι κατ΄ ανάγκη  

προβλήματα απλής κοστολόγησης, όπως πολλές φορές έχει παρουσιαστεί από τις 

«αρμόδιες» αρχές.  

 

Παρόλα αυτά υπάρχουν πολυάριθμες προτάσεις, όπως θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια για μέτρα που αποσκοπούν στην αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς 

φαρμάκου, χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση του φαρμάκου ως αγαθό. 

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενων μέτρων με κύριο  στόχο τη 

μείωση των δαπανών και τον εξορθολογισμό του συστήματος αποτελούν: 

 

- η ενθάρρυνση της καινοτομίας στα πρωτότυπα φάρμακα και επιβράβευση της 

αποδοτικότητας στα γενόσημα φάρμακα μέσω κατάλληλης τιμολογιακής 

πολιτικής, 

- αναθεώρηση τιμών ανά τετραετία,  

- έλεγχος της ανεξέλεγκτης και καθοδηγούμενης συνταγογράφησης μέσω 

στοχευμένων πολιτικών αποζημίωσης, 

- ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση του συστήματος και διασφάλιση της 

ηλεκτρονικής καταγραφής κάθε είδους παροχής προς τους ασφαλισμένους, 

- κωδικοποίηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το 

σύστημα υγείας, 

- κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα για την κατεύθυνση από 

τις ακριβότερες επιλογές σε οικονομικότερες αποτελεσματικότερες λύσεις κ.λπ. [2] 
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33..11    ΤΤοο  ΦΦααρρμμαακκεείίοο  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα    
 

Όπως αναφέρεται και στον τελευταίο οδηγό σπουδών (2012-13) της 

Φαρμακευτικής Πάτρας κύριο καθήκον του φαρμακοποιού, όπως άλλωστε ορίζεται 

διεθνώς από αντίστοιχη νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση και η διάθεση φαρμάκων 

στους ασθενείς. Αυτό το βασικό καθήκον, το οποίο δυνατόν να ασκείται στο 

επίπεδο του ανοικτού στο κοινό φαρμακείου ή του νοσοκομείου, συνεπάγεται τη 

γενικά αναγνωρισμένη και συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή του φαρμακοποιού 

στην παροχή και αξιολόγηση της φαρμακευτικής πληροφόρησης προς κάθε 

ενδιαφερόμενο, όπως τον ασθενή, τον γιατρό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τα άλλα 

επαγγέλματα υγείας, καθώς και το ευρύτερο κοινό [1]. 

 

 

Ίδρυση Φαρμακείου  

 

Στη χώρα μας η ίδρυση Φαρμακείου είναι ίσως η συνηθέστερη επαγγελματική 

επιλογή ενός φαρμακοποιού. Τονίζεται ότι ακόμα δεν έχει γίνει άρση των 

πληθυσμιακών περιορισμών για την ίδρυση ενός φαρμακείου, και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία: 

 

Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των 

φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους 

(1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν, σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν 

υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν 

υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο 

δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄):  

Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η 

χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄) η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο 

δημοτικών ενοτήτων όπου αυτές δημιουργήθηκαν. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με 

βάση την τελευταία απογραφή. Σημειώνεται, δε, ότι με τρέχουσες τιμές, και 
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διαδικασίες φθάνει περίπου στις 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους συμμετοχής στη φαρμακαποθήκη που ανέρχεται περίπου στις 35.000 

ευρώ.  Υπάρχει βέβαια και η λύση της εξαγοράς άδειας φαρμακείου η οποία ξεκινά 

από 50.000 ευρώ για επαρχιακή περιοχή και φθάνει και τις 150.000 σε αστικά 

κέντρα. 

Στην Ελλάδα η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου διέπεται κυρίως από τις  

διατάξεις  των Ν. 5607/1932,  Ν. 1963/1991 και Ν.328/1976. Σχετικές είναι και οι 

διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3918/2011 (άρθρο 36). 

Χαρακτηριστικό της νομοθεσίας  που αφορά στη λειτουργία των φαρμακείων και 

στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού στην Ελλάδα είναι η μη 

κωδικοποιημένη τους μορφή, καθώς διάφορες σχετικές διατάξεις είναι 

εγκατεσπαρμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα σε βάθος χρόνου. 

Σημειώνεται ότι παρότι ο πολύ πρόσφατος Ν. 3919/2011 επιτάσσει ρητά την 

κατάργηση των περιορισμών που ανάγονται σε κριτήρια πληθυσμιακά (άρθρο 2 

παρ. 2 περίπτ. α΄) και γεωγραφικά, υπό την έννοια της τήρησης ελάχιστης 

απόστασης μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. 

δ΄), δεν έχει εφαρμογή η επαγγελματική δραστηριότητα των φαρμακοποιών (άρθρο 

9 παρ. 2 ) η οποία ρητώς εξαιρείται. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 36 παρ. 1 Ν.3918/2011, ορίζεται ότι το επάγγελμα του 

αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου 

από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο Ν. 5607/1932  και κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991, δεν υπόκειται σε κανένα 

περιορισμό, πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση 

τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη 

διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια.  [1,2]. 

 

 

 

33..22    ΟΟ  ΑΑρριιθθμμόόςς    ΦΦααρρμμαακκεείίωωνν  σσττηη  ΕΕλλλληηννιικκήή    ΕΕππιικκρράάττεειιαα  

 

Η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στον αριθμό των φαρμακείων ανά 

κάτοικο, όπως αναφέρεται σε τελευταία έκθεση του συνδέσμου Φαρμακοποιών 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός τους θεωρείται ίσως και υπερβολικός, αφού 

αντιστοιχούν μόλις 1.028 κάτοικοι/φαρμακείο έναντι 17.597 στη Δανία, 8.391 στη 

Σουηδία, 8.412 στην Ολλανδία, 6.586 στην Αυστρία, 3.387 στην Ιταλία, 3.813 στη 

Γερμανία.  

Ο αριθμός αυτός δικαιολογείται ίσως - σε κάποιο βαθμό από τη μεγάλη 

γεωγραφική διάσπαση του πληθυσμού (νησιά, απομακρυσμένες ή ορεινές 

περιοχές), αλλά είναι αυτονόητο ότι επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών, αφού εκτιμάται ότι το καθαρό έσοδο του μέσου ελληνικού 

φαρμακείου είναι μόλις το 20-25% του μέσου ευρωπαϊκού. Συνολικά στη χώρα μας 

λειτουργούν 11.000 φαρμακεία (Annual Report 2012), όταν στο Βέλγιο και στη 

Βουλγαρία που έχουν τον ίδιο περίπου πληθυσμό λειτουργούν 5.072 και 4.201 

φαρμακεία αντίστοιχα. Επίσης, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

13.000 φαρμακοποιοί σύμφωνα με την PGEU, όπως αναλυτικότερα απεικονίζεται  

στα παρακάτω σχήματα.  [3] 
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Σχήμα 3.1   Αριθμός Φαρμακείων [PGEU 2012] 
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Σχήμα  3.2  Αριθμός Φαρμακοποιών ανά 100.000 κατοίκους  [PGEU 2012] 
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Σχήμα 3.3   Αριθμός κατοίκων ανά  Φαρμακείο  [PGEU 2012]. 
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Σχήμα 3.4   Αριθμός φαρμακείων και κατοίκων ανά  Φαρμακείο  [10]. 
 
 

Σχετική πάντως έρευνα ως προς τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού και της 

χωροταξικής διασποράς των Φαρμακείων στην Ελλάδα, κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα: 

1. Τα Φαρμακεία στην Ελλάδα είναι πολλά και ο αριθμός τους αυξάνεται ετησίως με 

αλόγιστο ρυθμό. 

Το 1968 λειτουργούσαν 1.351 φαρμακεία σε όλη τη χώρα ενώ το 1985 ο 

αντίστοιχος αριθμός πενταπλασιάστηκε  και ανήλθε στα  5.994.  

2. Η πληθυσμιακή αντιστοιχία ανά φαρμακείο μεταβλήθηκε ριζικά: Το 1958 

αντιστοιχούσαν 6.050 κάτοικοι ανά φαρμακείο ενώ το 1985 η αναλογία 

μεταβλήθηκε στο 1.657.  

3. Διαπιστώνεται έντονη ανισοκατανομή των φαρμακείων στη χώρα.  

4. Παρατηρείται επίσης ανυπαρξία προγραμματισμού στην ίδρυση φαρμακείων.  

5. Βασικά αίτια της ως άνω κατάστασης σε σχέση με τη φύση του φαρμακευτικού 

επαγγέλματος, περιλαμβάνουν τη νομοθετική ανοχή, την έλλειψη πραγματικών 

μέτρων πληθυσμιακής ρυθμίσεως του ελάχιστου αριθμού φαρμακείων.  

6. Η υπερπληθώρα φαρμακείων πιθανότατα συμβάλλει στην πολυθρυλούμενη 

αλλά δύσκολα αποκαλυπτόμενη πολυφαρμακία.  
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7. Έχει προταθεί (από την ίδια έρευνα) η Μελέτη  εντάξεως του προγραμματισμού 

του αριθμού των Φαρμακείων σε γενικότερο σχήμα εξυπηρετήσεως του πληθυσμού 

και συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.  [5] 

 

Τονίζεται πάντως ότι τρείς είναι οι φορείς που καθορίζουν την προσφορά του 

φαρμακευτικού κλάδου, δηλαδή, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι 

φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. 

Σε ότι αφορά στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας 

φαρμάκων στην Ελλάδα ανέρχονται στους 552 (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

του ΕΟΦ), ενώ οι παραγωγικές μονάδες ανθρωπίνων και κτηνιατρικών φαρμάκων 

ανέρχονται περίπου στις 60. Από το σύνολο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι 

65 ανήκουν στον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο 

οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο σύνδεσμο εταιρειών και αντιπροσωπεύει το 90%, 

περίπου, της ελληνικής αγοράς φαρμάκου (www.sfee.gr). Μέλη του ΣΦΕΕ είναι 

κυρίως οι πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου (π.χ. ABBOTT, BAYER, JANSSEN, 

ROCHE), ενώ οι ελληνικές εταιρείες ανήκουν στον δεύτερο μεγαλύτερο σύνδεσμο 

επιχειρήσεων, την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Υπάρχουν δύο 

ακόμη σύνδεσμοι φαρμακευτικών εταιρειών: ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων 

Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και η Ένωση Παρασκευαστών-

Αντιπροσώπων Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), ενώ πολλές από τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι μέλη σε περισσότερους του ενός Συνδέσμους 

(Κουσουλάκου, 2006) [[66,,77]]..    

Οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών παίζουν τον 

ρόλο των χονδρέμπορων, οι οποίοι παρεμβάλλονται στην αλυσίδα προσφοράς 

φαρμακευτικών προϊόντων, μεταξύ παραγωγών/εισαγωγέων φαρμάκων και 

φαρμακοποιών. Σύμφωνα με εκτίμηση του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φαρμακαποθηκαρίων, ο αριθμός των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανέρχεται στις 110 ενώ σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) οι Συνεταιρισμοί 

Φαρμακοποιών αριθμούν τους 27  [[66,,77]]. 

Τέλος, ο αριθμός των φαρμακοποιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το μητρώο του 

Ταμείου Συντάξεως και Ασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) ανήλθε το 2004 στους 
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12.336. Ο αριθμός, δε, των φαρμακείων, σύμφωνα με εκτίμηση του Πανελληνίου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου ανέρχεται περίπου σε 9.400. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, οι φαρμακοποιοί που απασχολούνται σε 

νοσοκομειακά φαρμακεία δημόσιων νοσοκομείων ανέρχονται σε 330 ενώ εκείνοι 

που εργάζονται σε ιδιωτικά κέντρα υγείας ανέρχονται περίπου σε 30 

(www.pefni.gr). 

 

 

33..33    ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττιιμμήήςς  φφααρρμμάάκκοουυ    

  
Ο καθορισμός της τιμής ενός φαρμάκου στην αγορά είναι σύνθετη 

διαδικασία και εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες. Επιπροσθέτως, η τιμολόγηση 

δεν γίνεται πάντα σε εταιρικό επίπεδο αλλά χρειάζεται την έγκριση από την 

αρμόδια αρχή έχοντας πρώτα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που 

υπόκεινται οποιαδήποτε εταιρία εισάγει ή παράγει το εκάστοτε φάρμακο και θέλει 

να καθορίσει ή να αυξομειώσει την τιμή του. Για τον καθορισμό της τιμής των 

φαρμάκων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ή τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ή τη μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται 

η υποβολή σχετικής αίτησης, το αργότερο σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τιμών φαρμάκων στον 

ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Για όλα τα φάρμακα που εισάγονται από το 

εξωτερικό πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση από τη χώρα 

από την οποία εξάγεται, θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία να 

αναγράφεται η τιμή εργοστασίου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του 

φαρμάκου.  

 

Ορισμοί τιμών :  

1. Ανώτατη χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του 

φαρμακέμπορου, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής τιμής 

παραγωγού ή εισαγωγέα.  
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2. Ανώτατη λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που διατίθενται τα φάρμακα 

στο κοινό από τα φαρμακεία και καθορίζεται από τη χονδρική τιμή, 

προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου και τον Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι ανώτατες λιανικές τιμές είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, με 

εξαίρεση τις περιοχές που ισχύει μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.  

3. Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέως είναι η τιμή πώλησης από τους 

εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές προς τους φαρμακέμπορους. Η 

καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 7,24%, β) για τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α., φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, κατά 5,12% και γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους Φ.Κ.Α. 

κατά 4,67%.  

4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης από τους 

εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές προς το Δημόσιο, τα Δημόσια 

νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου της, τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών 

και προς τα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες των φαρμάκων. Η ανώτατη 

νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη κατά 13%.  

5. Ειδικά για τα φάρμακα που θεραπεύουν σπάνιες ασθένειες εφαρμόζεται 

ειδικός τρόπος υπολογισμού και διαμόρφωσης της χονδρικής και λιανικής τιμής 

ως εξής: α) επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμάκου προστίθεται 2% ως 

ποσοστό κέρδους του φαρμακέμπορου και διαμορφώνεται η Ειδική Χονδρική 

Τιμή. Επί της τιμής που προκύπτει προστίθεται κλιμακωτό μειούμενο ποσοστό 

κέρδους και ένα πάγιο ποσό 30,00 ευρώ για τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής. 

Στην τελική τιμή προστίθεται ο Φ.Π.Α.  

6. Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Κ.Α.) ορίζεται η τιμή που προκύπτει από την τιμή 

παραγωγού ή εισαγωγέα μειωμένη κατά 9% (Αριθμ. 

ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151/1.3.2012)  [8]. 
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33..44    ΠΠοοσσοοσσττάά  κκέέρρδδοουυςς    

  
Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:  

 για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ως ποσοστό 7,8% επί της ex factory 

τιμής,  

 για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από 

τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4 % επί της ex factory τιμής,  

 για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους Φ.Κ.Α. ως ποσοστό 4,9% επί της 

ex factory τιμής και  

 για τα φάρμακα που χορηγούνται στα νοσοκομεία ως ποσοστό 2% επί της 

νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων.  

     

Φαρ/θήκες   ΜΗΣΥΦΑ  Αρνητική 
λίστα  

Θετική λίστα  Νοσοκομ.  

Επί της ex 
factory  

 
 

7,8 %  5,4 %  4,9 %  2% επί 
νοσοκομ.  

 

Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:  
 

 για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ως ποσοστό 35 % επί 

της χονδρικής τιμής,  

 για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από 

τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής,  

 για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και με χονδρική μέχρι 200,00 

ευρώ, ως ποσοστό 32,4% επί της χονδρικής τιμής και  

 τα φάρμακα σοβαρών ασθενειών που χορηγούνται από τα φαρμακεία του 

νοσοκομείου.  
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33..55    ΤΤαα  ΠΠεερριιθθώώρριιαα  ΚΚέέρρδδοουυςς  ττωωνν  ΦΦααρρμμαακκεείίωωνν  σσεε  

ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι    ΕΕ..ΕΕ..  [[99]]  
 
 
 
 

Σημαντική όμως είναι η διαφοροποίηση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων 

στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Ε.Ε.: 

 

Ελλάδα:  

Το περιθώριο καθαρού κέρδους των Φαρμακείων κυμαίνεται από κατώτερο 8% 

μέχρι ανώτερο 12%, ανάλογα τη διαχείριση του Φαρμακείου. 

Αυτό το ποσοστό εξάγεται από τη λογιστική αναγωγή στο Αγορανομικά σταθερό 

μεικτό περιθώριο κέρδους του Φαρμακείου που είναι σταθερό στο 23,4% επί της 

λιανικής τιμής (35% επί της χοντρικής).  

(Α.Δ. 89/2005, άρθρο 390, παρ. 2). 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Το σταθερό μεικτό περιθώριο κέρδους των Φαρμακείων στην Ε.Ε. είναι πλησίον 

του ελληνικού, στο 20,90% (Στ: EFPIA 2007). 

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. (και των 31 του ΟΟΣΑ), η τιμή των φαρμάκων 

διαμορφώνεται με Κρατικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις-Διατιμήσεις. 

Το ίδιο πλέον ισχύει και στις Η.Π.Α., τη μοναδική Ανεπτυγμένη Χώρα που μέχρι το 

2009 είχε τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων να διαμορφώνεται αρρύθμιστα 

από την Ελεύθερη Αγορά, κάτι που αλλάζει με τη νέα Μεταρρύθμιση Υγείας 

Ομπάμα, η οποία ψηφίστηκε στις αρχές του 2010.  

 

Τονίζεται ότι στην Ελλάδα, η συνολική κερδοφορία του Ελληνικού Φαρμακείου 

είναι αμιγώς η κερδοφορία βάσει χορηγηθέντος τεμαχίου. 

 

Ιδιαιτερότητες που μειώνουν την κερδοφορία (Σ.Σ.: Ελλάδα η μοναδική χώρα σε 

αυτή την κατηγορία – καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν εντάσσεται στην παρακάτω 

κατηγορία): 
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Α. Καθυστερήσεις πληρωμών  Ασφαλιστικών Ταμείων στην Ελλάδα που κοστίζει 

μεσοσταθμικά μια απώλεια της τάξης του 1,5 % με 4% επί του περιθωρίου κέρδους 

για τα Ελληνικά Φαρμακεία: 

 

• ανάλογα του ύψους της καθυστέρησης (αυξανόμενο σταθερά τα τελευταία 2 

χρόνια), 

• του εύρους της δανειοδότησης των Φαρμακείων εξαιτίας της καθυστέρησης 

(περίπου 30% των ελληνικών Φαρμακείων για το 2009-2010 και αυξανόμενο 

σταθερά τα τελευταία 2 χρόνια), 

• του απόλυτου χρηματικού ύψους της δανειοδότησης (αυξανόμενη σταθερά τα 

τελευταία 2 χρόνια), 

• και του ύψους των επιτοκίων (αυξανόμενο συνεχώς τα τελευταία 2 χρόνια, 

σημερινά επίπεδα για Ελλάδα κοντά στο 8%). 

 

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα Φαρμακεία στην Ελλάδα αποτελούν αρνητική 

μοναδικότητα της χώρας μας στον Ανεπτυγμένο Κόσμο, καθώς δεν υπάρχει άλλη 

χώρα στην οποία τα Φαρμακεία υφίστανται αυτή τη «σκιώδη» απομείωση κέρδους 

σε αυτό το εύρος. 

 

Αυτό διαφοροποιεί το τελικό ονομαστικό μεικτό περιθώριο του 23,4% του 

Ελληνικού Φαρμακείου, που τελικά κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα κοντά στο 

18,50% – 20,50% ανάλογα το Φαρμακείο, και σε κάποια Φαρμακεία ακόμα 

χαμηλότερα (κοντά και χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσο αφορά το 

ποσοστό μεικτού κέρδους των Φαρμακείων) [9] .  

Γενικά πάντως στην Ε.Ε. η  μεικτή κερδοφορία του Φαρμακείου ορίζεται ως το 

γινόμενο: 

 

Αριθμός κατοίκων ανά Φαρμακείο X Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη για φάρμακα X 

Περιθώριο μεικτού κέρδους Φαρμακείου = Μεικτή κερδοφορία ανά Φαρμακείο 

Δηλαδή:   Μ.Κ.Φ. = (Α.Κ.Φ.) x (Μ.Κ.Δ.Φ.) x (Π.Μ.Κ.Φ.) 
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Τελικά όμως  : 

 

1. Τα Φαρμακεία της Ελλάδας έχουν τη χαμηλότερη κερδοφορία στην Ευρωπαϊκή 

Ήπειρο, ευρισκόμενα στο 25-30 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου από πλευρά μέσης 

κερδοφορίας ανά Φαρμακείο.  

 

2. Η σοβαρή αυτή υστέρηση της οικονομικής επιφάνειας των Φαρμακείων στην 

Ελλάδα δικαιολογείται από δύο (2) παράγοντες: 

 

I. Την ανάγκη ύπαρξης μεγάλου αριθμού Φαρμακείων (10.000) διεσπαρμένων ανά 

την επικράτεια (το πυκνότερο και πλέον ομοιόμορφα κατανεμημένο δίκτυο 

Φαρμακείων ανά κατοίκους στην Ευρώπη, στη χώρα με το πλέον δύσμορφο 

γεωγραφικό ανάγλυφο τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική επικράτεια 

(Muy Illustre Colegio Oficial de Farmaceuticos de Valencia, 2010)). 

II. Την ευρεία ρύθμιση της Φαρμακευτικής Αγοράς στον χώρο της χορήγησης 

(γεγονός που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και του πλέον αδύναμου οικονομικά 

Φαρμακείου και στην πλέον εμπορικά αδιάφορη περιοχή της ηπειρωτικής και 

νησιωτικής επικράτειας). 

 

που φυσικά οδηγούν στο Συμπέρασμα: 

 

Η σοβαρή οικονομική ευαισθησία των Φαρμακείων στην Ελλάδα τα καθιστά 

ιδιαίτερα ευάλωτα ακόμα και σε μικρές μεταβολές του θεσμικού περιβάλλοντος 

λειτουργίας του. 

Η ευαισθησία αυτή είναι το αναπόφευκτο τίμημα για την ύπαρξη ενός ευρύτατου 

και πλήρως ομοιόμορφου δικτύου παροχής Φαρμακευτικής Περίθαλψης (του 

καλύτερου ίσως σε αυτόν τον τομέα πανευρωπαϊκά), που καλύπτει ενιαία τις 

ανάγκες σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. 

Οι μειώσεις τιμών των φαρμάκων, σε συνδυασμό με το χρόνιο πρόβλημα των 

καθυστερήσεων αποζημίωσης των Φαρμακείων στην Ελλάδα από τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία, τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων και την απώλεια ύλης χωρίς 
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φαρμακοοικονομική αιτιολόγηση, ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά στο άμεσο 

μέλλον τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού Φαρμακείων [9].  

 

 

33..66  ΣΣυυμμββοολλήή  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  εεμμπποορρίίααςς  ΦΦααρρμμάάκκοουυ  σσττηηνν  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  

  
Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της Ελληνικής 

Οικονομίας αφού η φαρμακευτική δαπάνη αντιπροσωπεύει περισσότερο από 3% 

του ΑΕΠ (2,5% κατά τον ΣΦΕΕ), ενώ ο κλάδος συμμετέχει κατά 1% στη συνολική 

απασχόληση (το 2007 η φαρμακοβιομηχανία απασχολούσε περίπου 10.000 άτομα 

και οι φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία περίπου 32.000). Τα φαρμακευτικά 

προϊόντα συμμετέχουν με 5% περίπου στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, με 

περισσότερο από 6% στις εισαγωγές, ενώ ευθύνονται με 7% περίπου για το 

εμπορικό έλλειμμα. 

 

 
 
Σχήμα 3.5   Φαρμακευτική Δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ  [ΕΟΦ, ΣΦΕΕ & Εθνικοί 
Λογαριασμοί] 
 



 
87 

 
 

Σχήμα 3.6  Συμμετοχή του κλάδου στο εξωτερικό εμπόριο και στο εμπορικό ισοζύγιο  
[Eurostatί] 
 
 

Η αγορά φαρμάκου (και 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. 

 

Ασύμμετρη πληροφόρηση (information asymmetry) είναι η υπεροχή της ιατρικής 

γνώσης έναντι της γνώσης του ασθενή ο οποίος αδυνατεί να αντιληφθεί ή να 

διαχειριστεί αυτόνομα την κατάσταση της υγείας του. 

Σχέση αντιπροσώπευσης (agency relationship) μεταξύ επαγγελματιών υγείας και 

ασθενών είναι ο έλεγχος της ζήτησης φαρμάκων από τον 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 (λόγω της αρχής της ισότιμης πρόσβασης των 

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

ασθενή αλλά από τα συστήματα ασφάλισης (που τροφοδοτούνται μέσω φόρων και 

εισφορών). 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν στο παράδοξο της φαρμακευτικής αγοράς, όπου 

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

αγοράς. 

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

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 (υπεσυνταγογράφηση), 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 και τα οποία 

είναι και τα μόνα που δύνανται να διαφημίζονται απ' ευθείας στο καταναλωτικό 

κοινό. Πάντως ακόμη και στην κατηγορία αυτή, τους κύριους ρόλους στη 

διαμόρφωση της ζήτησης τους έχουν οι γιατροί και σε κάποιο βαθμό οι 

φαρμακοποιοί παρά την καλύτερη πληροφόρηση των ασθενών μέσω internet [10]. 

 

Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση, είναι η γενικότερη 

κατάσταση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού που εξαρτάται από 

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

τον τρόπο ζωής (κάπνισμα και λοιπές καταχρήσεις), τη φυσική 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.  

 

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 
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υγείας του πληθυσμού, η οικονομική συγκυρία, τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων 

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

εμπορική πολιτική των εταιριών (προωθητικές ενέργειες, έμμεσες προμήθειες 

στους γιατρούς μέσω διεθνών συνεδρίων-διακοπών, 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.). 

 
Πίνακας 3.1. Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την ηλικία του υπεύθυνου 
νοικοκυριού   
 

 

 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, 

ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων 

ειδικότερα είναι η ηλικία. Αυτό είναι απόλυτα λογικό αφού με τη γήρανση η 

κατάσταση της υγείας χειροτερεύει και απαιτείται η καθημερινή λήψη πολλών 

φαρμάκων. Έτσι, στα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 65-74 ετών η αναλογία των 

δαπανών υγείας στη συνολική τους δαπάνη είναι 3πλάσια από αυτήν των 

νοικοκυριών με υπεύθυνο 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.  

 

Tο 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. Όμως το παράδοξο αυτό οφείλεται στην καλύτερη 

ηλικιακή διάρθρωση των εύπορων νοικοκυριών και στη γενικά καλύτερη  
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κατάσταση της υγείας τους (υγιεινή διατροφή, τρόπος ζωής, προληπτική ιατρική, 

κ.λπ.).   

 

Πίνακας 3.2.Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού   
 

 
 
 
Πίνακας 3.3.Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας    
 

 
 

  

33..77    HH  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΦΦααρρμμαακκοοββιιοομμηηχχααννίίαα  

  
Μέχρι το 2000 η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία κάλυπτε σημαντικό μέρος της 

εγχώριας κατανάλωσης αλλά στη συνέχεια λόγω της ένταξης 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 2003 και 2009 υπερδιπλασιάστηκε (από 416,6 εκ. σε 890,4 εκ. 

σύμφωνα με τη Eurostat και σε >1 δισ. σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ). Σημειώνεται ότι τα 

στοιχεία του Prodcom (που προέρχονται από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ) πιθανόν να 

είναι υποτιμημένα, αφού 

 



 
91 

 
 
Σχήμα 3.7  Η εγχώρια παραγωγή σε φάρμακα 2002-2009  [10] 
 
 

 

σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου στην στατιστική έρευνα δεν συμμετέχει το 

σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ίσως 

καταχωρούνται σε άλλους κωδικούς. 

 
 
 

 
 
Σχήμα 3.8   Δείκτες παραγωγής Φαρμακοβιομηχανίας / Μεταποίησης 2005-2011  [10] 

 
Η εξέλιξη των δεικτών παραγωγής φανερώνει ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ο 

μοναδικός κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας που σε περίοδο κρίσης παρουσιάζει 

εξαιρετικές επιδόσεις. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου οι εξελίξεις δεν είναι το 

ίδιο ικανοποιητικές, αφού ο δείκτης Κύκλου Εργασιών του λιανικού εμπορίου 

Φαρμάκων-Καλλυντικών παρουσιάζει μετά το 2005 χειρότερη πορεία από τον 

Γενικό Δείκτη του λιανικού εμπορίου. 
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Σχήμα 3.9   Δείκτες λιανικού εμπορίου Φαρμακευτικών – Καλλυντικών  2005-2011  [10] 
 

 

Το συνολικό μέγεθος 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  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 τα αιμοποιητικά όργανα (8,4%) και στο αναπνευστικό σύστημα (8,3%).   

 

 
 

Σχήμα 3.10  Κατανομή πωλήσεων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία [10] 
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Πίνακας 3.4. Στοιχεία Φαρμακευτικών βιομηχανιών Διεθνώς [10]    
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33..88  ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  δδιιαακκίίννηησσηηςς  φφααρρμμάάκκοουυ  [[1100]]  
 

 
Τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου εντοπίζονται στην προσπάθεια των μεγάλων 

εταιριών να επιμηκύνουν την εμπορική ζωή των φαρμάκων τους, στις 

περιορισμένες δυνατότητες διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς, στην 

ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική, στις καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών από 

τα νοσοκομεία, κυρίως όμως, στην επιδεινούμενη οικονομική κρίση που πλήττει τη 

χώρα μας. 

 

Συμπίεση της ζήτησης (σε αξία) λόγω οικονομικής κρίσης και εφαρμογής του 

μνημονίου: 

Το σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου είναι σήμερα οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης και των προσπαθειών εξορθολογισμού των δαπανών υγείας 

που επιβάλλονται από το μνημόνιο, που έχουν σαν άμεση επίπτωση μια 

αυξανόμενη πίεση για μείωση των τιμών και του όγκου της κατανάλωσης. 

Τον Απρίλιο του έτους 2010 έγινε ανατιμολόγηση 6.383 σκευασμάτων με 

εκτιμώμενη μείωση δαπάνης -690 εκ. (-14,46%) και τον Φεβρουάριο του 2011 3.437 

σκευασμάτων με εκτιμώμενη μείωση δαπάνης -169 εκ. (-11,34%). Με την εφαρμογή 

των μέτρων λιτότητας, η φαρμακευτική δαπάνη των Ταμείων εκτιμάται ότι 

μειώθηκε το 2010 κατά 1 δις περίπου, (μέσω της μείωσης των τιμών κατά 16% και 

της ποσότητας κατά 5%) ενώ για την επόμενη διετία προβλέπεται από το μνημόνιο 

περαιτέρω μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής  δαπάνης κατά 2 δις. Τα μέτρα για 

την επίτευξη του δημοσιονομικού αυτού στόχου θα είναι η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αρνητική και θετική λίστα, η χρήση 

πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, η μείωση των ποσοστών κέρδους και η 

προώθηση των φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων. 

 

Στις 30/6/2011 ανακοινώθηκε το νέο Δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο προβλέπει 

μειώσεις τιμών σε 6.500 φάρμακα (περίπου για 1 από τα 2 φάρμακα σε 

κυκλοφορία) με τη μεσοσταθμική μείωση για το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2011 να 

ανέρχεται σε 10,23%. Συγκεκριμένα, το νέο δελτίο τιμών προβλέπει μειώσεις σε 
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6.500 φάρμακα από 1%-60%, ενώ για μεγάλο μέρος των σκευασμάτων η μείωση 

είναι άνω του 30%. Η ανακοστολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

αφορούσε σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα, σε 3.500 σκευάσματα των οποίων έληξε 

η ευρεσιτεχνία (off patent) καθώς και σε 7.000 αντίγραφα (γενόσημα). 

 
 
 

 
 

Σχήμα 3.11  Μειώσεις τιμών σκευασμάτων (7/2011)  [10] 
 

 

 

Η ακολουθούμενη πολιτική συμπίεσης των τιμών των φαρμάκων μεσοπρόθεσμα 

θα έχει αρνητικές συνέπειες στην εγχώρια βιομηχανία και ενδεχομένως θα 

οδηγήσει σε αύξηση των παράλληλων εξαγωγών, σε ελλείψεις φαρμάκων και 

υποκατάσταση φαρμάκων από νεότερα και ακριβότερα. Η ίδια η λογική της 

πολιτικής συμπίεσης των τιμών είναι αμφισβητούμενη, αφού η αύξηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών προήλθε κυρίως από την προκλητή ή 

και εικονική ζήτηση και σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις τιμές των φαρμάκων που 

διαχρονικά παρουσιάζουν μείωση. Από την εξέταση των τιμών καταναλωτή της 

τελευταίας 10ετίας προκύπτει ότι ο δείκτης τιμών φαρμάκων παρέμεινε σχεδόν 

στάσιμος, σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα του πληθωρισμού, σε αντίθεση με τον 

δείκτη τιμών υπηρεσιών υγείας ο οποίος διογκώθηκε. 
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Σχήμα 3.12  Πορεία  υγειονομικών οικονομικών δεικτών  2000-2010  [10] 
 
 
 

Χρέη νοσοκομείων και καθυστερήσεις πληρωμών 
 
Τα χρέη των νοσοκομείων και η καθυστέρηση αποπληρωμής τους δημιουργούν 

σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα και στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

του κλάδου. Στο τέλος του προηγούμενου έτους (18/12/2010) επήλθε συμφωνία 

Δημοσίου-φαρμακευτικών για την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του  

τεράστιου συσσωρευμένου χρέους των νοσοκομείων των ετών 2007-2009, με 3ετή 

άτοκα ομόλογα. 

Το σύνολο των οφειλών που πληρώθηκαν με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου του 

Δημοσίου ανέρχεται για τα  έτη 2007, 2008 και 2009 σε 5 δισ. ευρώ, αλλά ενώ τα 

ομόλογα αποδόθηκαν στις ονομαστικές αξίες (face value) των αντίστοιχων χρεών 

των νοσοκομείων, η ισοδυναμία τους σε σημερινές αξίες είναι κατά μέσο όρο  

περίπου το 70% των ονομαστικών. Οι εταιρίες ήδη εγγράφουν προβλέψεις για 

ζημίες από υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού ( χρήση 2010) ενώ για την τρέχουσα 

χρήση πολλές εταιρίες με προβλήματα ρευστότητας θα αναγκαστούν να 

ρευστοποιήσουν ομόλογα με σημαντικές ζημίες. Οι υπάρχουσες επιλογές 

διαχείρισης που έχουν οι εταιρίες είναι όλες επώδυνες (να εξοφλήσουν άμεσα τα 

ομόλογα στις τράπεζες στο  (65-70%) της συνολικής αξίας τους, να διαθέσουν τα 



 
97 

ομόλογα ως εγγυήσεις για τη δανειοδότησή τους ή  τέλος, να τα κρατήσουν και να 

τα πληρωθούν στη λήξη τους ασφαλίζοντας τα με CDS (Credit Default Swap). 

 
 

 

 
 
Σχήμα 3.13  Πορεία χρεών νοσοκομείων   [10] 

 
 
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα που μεσολάβησε 

για την παροχή των ομολόγων στις φαρμακευτικές εταιρείες ως εξόφληση των 

οφειλών του Δημοσίου, υπολογίζει ένα «κούρεμα» (hair cut) του τριετούς ομολόγου 

(που λήγει στις 22 Δεκεμβρίου του 2013, πέντε μήνες μετά την εκπνοή του 

Μνημονίου) στο 62,80% της ονομαστικής αξίας του. 

Παρά τη «ρύθμιση» αυτή το πρόβλημα του χρέους των νοσοκομείων παραμένει και 

κατά πάσα πιθανότητα θα οξυνθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του 

δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΦΕΕ, το συνολικό ύψος των χρεών των δημόσιων 

νοσοκομείων προς τις επιχειρήσεις μέλη του, ανερχόταν τον Μάρτιο του 2011 σε 

1.171,1 εκατ. ευρώ (από πωλήσεις του προηγούμενου 14μήνου 1.408 εκατ.), με 

ποσοστό αποπληρωμής 20,4% και μέσο χρόνο καθυστέρησης αποπληρωμής των 

οφειλών 10,9 μήνες (327 ημέρες). 
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Προβλήματα από τη Διαμόρφωση τιμής φαρμάκων 
 
Με τον νέο τρόπο τιμολόγησης αναμένεται μείωση των περιθωρίων κέρδους όλων 

των εμπλεκομένων, παρόλο που φαινομενικά εμφανίζεται βελτίωσή τους, λόγω της 

μείωσης του Φ.Π.Α. από 11% σε 6,5%. Η μείωση των περιθωρίων κέρδους οφείλεται 

κυρίως στη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών παραγωγού (συνολικά περίπου 24,5% 

το 2010 και 2011), στην παροχή μεγαλύτερων εκπτώσεων, στην αύξηση του 

αριθμού των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στο rebate και σε λοιπά μέτρα. 

Σύμφωνα με την “Ενδιάμεση ΄’Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών 

Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας” η εξοικονόμηση του 1 δις. ευρώ για το 

έτος 2011 υπολογίζεται ότι θα γίνει κατά 500 εκατ. ευρώ από την επίπτωση της 

μείωσης των τιμών με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων 

που βασίζεται στις τιμές 22 χωρών της ΕΕ και κατά 500 εκατ. ευρώ από συνδυασμό 

πολιτικών όπως: 

 

• Μείωση του ΦΠΑ των φαρμάκων από 11% σε 6.5%. 

• Μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών (μέση σταθμική μείωση κατά 

4.5%). 

• Μείωση του ποσοστού κέρδους των εμπόρων χονδρικής πώλησης από 7.8% σε 

5.4%. 

• Rebate των φαρμακευτικών εταιρειών (4% των πωλήσεων με βάση τη χονδρική 

τιμή). 

• Περαιτέρω μείωση των τιμών με την εφαρμογή της θετικής λίστας φαρμάκων. 

• Μείωση της νοσοκομειακής τιμής (κατά 2.4%) λόγω μείωσης του ποσοστού 

κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης. Το μέτρο 

όμως αυτό πρέπει να θεσπισθεί με αγορανομική διάταξη. 

• Κατάργηση του ανώτατου και κατώτατου ποσοστού μεταβολής της τιμής των 

φαρμάκων που είχε εισαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2009. 

• Επέκταση και την ουσιαστική λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε 

όλα τα ταμεία. 

• Εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 
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Η τιμή των πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώνεται με βάση τον 

μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέχρι τον Ιούλιο 2011 η τιμή για τα γενόσημα φάρμακα διαμορφωνόταν στο 72% 

της τιμής των πρωτοτύπων με πατέντα σε ισχύ και στο 80% της τιμής των 

πρωτοτύπων που η πατέντα τους είχε λήξει. Οι τιμές αυτές είναι οι χονδρεμπορικές 

δηλαδή, αυτές στις οποίες οφείλουν να πωλούν οι φαρμακοβιομηχανίες στους 

χονδρέμπορους. Στη χονδρεμπορική τιμή προστίθεται το ποσοστό μικτού κέρδους 

των χονδρεμπόρων που είναι 5,4%, το μεικτό ποσοστό κέρδους λιανικής 

(φαρμακεία) που είναι 35% της χονδρικής ( ή 24,34% της λιανικής) και ο Φ.Π.Α. που 

είναι 6,5%.  

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 54582 (4): «Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων», 

ως καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, ορίζεται η τιμή πώλησης από τους 

εισαγωγείς, συσκευαστές, παρασκευαστές προς τους Φαρμακέμπορους. Η καθαρή 

τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα κατά 5,12 % και β) κατά 7,24 % για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 

(ΜΗΣΥΦΑ).  Για τους Φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 

5,4 % επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8 % για 

τα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ.). Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και 

εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση μόνο επί της νοσοκομειακής 

τιμής και μόνο στους κάτωθι φορείς: Το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, Μονάδες  

Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν.3918/2011, Φαρμακεία ΙΚΑ και στα 

Φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών. 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί επιχειρείται μια σύγκριση του παλαιού και του νέου 

τρόπου διαμόρφωσης της τιμής που τέθηκε σε ισχύ στις 16-5-2011. Διευκρινίζεται 

ότι οι εκτιμήσεις για τον νέο τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ενδέχεται να 

μεταβληθούν αφού στηρίζονται στις μέχρι σήμερα σχετικές υπουργικές αποφάσεις 

ή ανακοινώσεις.   
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Σχήμα 3.14 Σύγκριση διαμόρφωσης τιμής φαρμάκου  [10] 

 
 

 

Παρεμβάσεις προωθούνται και για τη μείωση των τιμών των γενοσήμων. Ο νόμος 

3984/2011 περιλαμβάνει άρθρο με το οποίο η τιμή των φαρμάκων όταν λήξει η 

πατέντα τους (off patent) ορίζεται στο 70% της αρχικής τιμής (έναντι 80% που ίσχυε 

έως σήμερα) και των γενοσήμων στο 63% του πρωτοτύπου (έναντι του 72% 

σήμερα). 

 
 
 

Αδυναμία διεύρυνσης της εγχώριας αγοράς λόγω υψηλής 
Φαρμακευτικής δαπάνης 
 
Τα περιθώρια διεύρυνσης της εγχώριας αγοράς είναι περιορισμένα διότι η 

φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή, τόσο σε απόλυτα 

μεγέθη, όσο και σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η χώρα 

μας βρίσκεται τρίτη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών στην κατά κεφαλήν 

φαρμακευτική δαπάνη (σε ισοδύναμες μονάδες αγοραστικής δύναμης) και πρώτη 

στη φαρμακευτική δαπάνη σαν ποσοστό του ΑΕΠ (2,4% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 

ΟΟΣΑ 1,5%). Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς είναι η 
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υψηλή συμμετοχή της δημόσιας δαπάνης στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη (79% 

στην Ελλάδα έναντι 60,2% στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ). Το επίπεδο της 

φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας δεν δύναται να αιτιολογηθεί από τη 

γήρανση του πληθυσμού, αφού χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία με οξύτερο 

δημογραφικό πρόβλημα από τη χώρα μας παρουσιάζουν χαμηλότερα μεγέθη.  

Με δεδομένη την οξύτητα και τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, 

είναι λογικό ότι τα μεγέθη αυτά πολύ δύσκολα θα διατηρηθούν. 

 

Η υψηλή φαρμακευτική δαπάνη οφείλεται κυρίως στην προκλητή ζήτηση που 

οδηγεί σε υπερκατανάλωση φαρμάκων και πολυφαρμακία και στη σπατάλη που 

οδηγεί σε εικονική ζήτηση. Εκτός από την εκτεταμένη  σπατάλη στο σύστημα υγείας 

και τις πρακτικές υπερσυνταγογράφησης ή προώθησης συγκεκριμένων ακριβών 

φαρμάκων που υιοθετούν πολλοί ιδιώτες γιατροί, ευθύνες θα πρέπει να 

αποδοθούν στις αδυναμίες του συστήματος υγείας και στη νοοτροπία μεγάλου 

μέρους του πληθυσμού (ιδιαίτερα των ηλικιωμένων). Λόγω έλλειψης οικογενειακού 

ιατρού (που αποτελεί θεσμό σε άλλες χώρες), η προσφυγή του ασθενούς σε 

γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, γίνεται σχεδόν πάντα από δική του 

πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα την αυξημένη συνταγογράφηση μεγάλου αριθμού 

και ποικιλίας φαρμάκων που συχνά δημιουργούν ένα «φαρμακευτικό κοκτέιλ» 

επικίνδυνο για την υγεία. Επίσης, πολύ συχνά, ο καθορισμός της φαρμακευτικής 

αγωγής γίνεται από γιατρούς ειδικοτήτων χωρίς πλήρη γνώση και συνεκτίμηση των 

λοιπών προβλημάτων υγείας του ασθενούς και της ακολουθούμενης γι’ αυτά 

φαρμακευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των 

προτεινόμενων προς κατανάλωση φαρμάκων. Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας 

είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες ομάδες φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά που 

χορηγούνται (συνήθως κατ’ απαίτηση του ασθενούς) σε περιστατικά π.χ. συνήθων 

ιογενών λοιμώξεων για τα οποία δεν είναι καν απαραίτητα ή τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα που χορηγούνται ως αναλγητικά. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΟΟΣΑ, η χώρα μας κατατασσόταν στις πρώτες θέσεις διεθνώς στην 

κατανάλωση φαρμάκων, όπως τα αντιβιοτικά, τα αντιδιαβητικά, τα 

αντιφλεγμονώδη ή τα αντιχοληστερινικά. 
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Προβλήματα βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων:  

 

Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ιδιαίτερα στην αγορά χονδρικής και σε κάποιο 

βαθμό στη λιανική (φαρμακεία), αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά 

προβλήματα του κλάδου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο εμπορίας είναι μικρού μεγέθους, με τεχνικές, οργανωτικές ή 

οικονομικές ανεπάρκειες που υπό τις παρούσες συνθήκες περιορίζουν τη 

βιωσιμότητά τους. Η μείωση της ζήτησης σε αξία, σε συνδυασμό με τα προβλήματα 

ρευστότητας και αποδοτικότητας που δημιουργεί η καθυστέρηση πληρωμών από 

τα δημόσια νοσοκομεία θα  θέσει την ύπαρξη τους σε σοβαρό κίνδυνο. 

Προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και στις φαρμακαποθήκες ή και στους 

συνεταιρισμούς, ο αριθμός των οποίων θεωρείται υψηλός για τα μεγέθη της χώρας 

μας (130 στη χώρα μας έναντι 9 στη Γαλλία και 16 στη Γερμανία) που ενδέχεται να 

πληγούν και από τη μείωση των παράλληλων εξαγωγών που ενδεχομένως θα  

προκληθεί με διοικητικά μέσα σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη φαρμάκων στην 

εγχώρια αγορά λόγω του καθορισμού νέων χαμηλότερων τιμών (νέο δελτίο τιμών 

σε ισχύ από 1/7/2011). 

 

Στα φαρμακεία αναμένεται επίσης μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας 

τους, αλλά λόγω του οικογενειακού τους χαρακτήρα, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 

επιβίωσης.  

 

 

Αμυντική στρατηγική των μεγάλων εταιριών με δυσμενείς επιπτώσεις 

στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων 

 

Το σημαντικότερο πρόβλημα της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας είναι η εκθετική 

αύξηση του κόστους ανάπτυξης νέων δραστικών ουσιών. Τα υψηλά ποσοστά 

αποτυχίας, το σημαντικό κόστος των ολοένα και πιο μακροχρόνιων κλινικών 

δοκιμών και το ύψος των πόρων που απαιτούνται για έγκριση από τις ρυθμιστικές 
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αρχές είναι οι κύριοι λόγοι για αυτήν την εκθετική αύξηση των δαπανών R-D. 

Ελπιδοφόρες νέες ουσίες έφτασαν συχνά σε προχωρημένο στάδιο κλινικής έρευνας 

πριν τα αποτελέσματα δείξουν ότι έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Οι πιθανότητες των 

νέων ουσιών να γίνουν εμπορεύσιμα προϊόντα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 

μικρές (περίπου 1 με 2 στις 10.000). Η αύξηση του κόστους, η επιμήκυνση του 

απαιτούμενου χρόνου εισαγωγής μιας νέας δραστικής ουσίας στην αγορά και η 

μείωση του αριθμού τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στη  στρατηγική των μεγάλων 

εταιριών με δυσμενείς έμμεσες επιπτώσεις και στις εταιρίες παραγωγής γενόσημων 

φαρμάκων. Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών φαρμάκων 

στηρίζεται  στην χρήση νέων δραστικών ουσιών, η χρηματοδότηση των τεράστιων 

δαπανών R & D προϋποθέτει την ύπαρξη συνεχιζόμενων υψηλών ταμειακών ροών, 

ώστε οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες να δημιουργήσουν νέα φάρμακα που θα 

αντικαταστήσουν αυτά που λήγουν οι πατέντες τους. Με τη μείωση όμως των 

περιθωρίων κέρδους λόγω του περιορισμού των blockbusters (πατενταρισμένα 

φάρμακα με πωλήσεις >1 δις.) στα οποία στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των 

πωλήσεων και της κερδοφορίας τους, οι μεγάλες εταιρίες αναγκάζονται να 

ακολουθήσουν αμυντικές στρατηγικές που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους 

παραγωγούς γενόσημων φαρμάκων. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των στρατηγικών αυτών είναι η αυξανόμενη προσπάθεια 

επιμήκυνσης  της εμπορικής ζωής των blockbusters, η παρεμπόδιση με θεμιτά ή και 

αθέμιτα μέσα της παραγωγής τους ως γενοσήμων, ή δημιουργία παράγωγων 

προϊόντων και η εξαγορά ή η ίδρυση εταιριών παραγωγής γενοσήμων ώστε να 

διατηρήσουν (οι μεγάλες εταιρίες) τα μερίδια τους στην  παγκόσμια αγορά. Υπό τις 

συνθήκες αυτές, η δραστηριοποίηση στην αγορά γενόσημων φαρμάκων μικρών 

ανεξάρτητων εταιριών όπως οι Ελληνικές, καθίσταται δυσκολότερη. 
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Ανεπαρκής προσπάθεια Έρευνας-Ανάπτυξης στη χώρα μας 

 

Η βιομηχανία φαρμάκων είναι κλάδος έντασης έρευνας και η ανάπτυξη της 

προϋποθέτει σημαντικούς οικονομικούς και επιστημονικούς πόρους, οι οποίοι αν 

και υπάρχουν στη χώρα μας, η αξιοποίηση τους καθίσταται δύσκολη λόγω 

γραφειοκρατικών και οργανωτικών προβλημάτων. Εκτιμάται ότι η φαρμακευτική 

βιομηχανία επενδύει σε έρευνα ανάπτυξη περίπου το 18% των πωλήσεών της. Κατά 

μέσο όρο το 27% των επενδύσεων σε R&D αφορά στην προκλινική φάση (σύνθεση 

ή απομόνωση νέων ουσιών, φαρμακολογικές δοκιμές, μελέτες τοξικολογίας, 

ασφάλειας, δοσολογίας, κ.τ.λ.), το 53,6% κλινικές δοκιμές (φάση Ι, ΙΙ και III) που 

απαιτούνται για την έγκριση του φαρμάκου, το 14,4%  επιπλέον δοκιμές 

(φαρμακοεπαγρύπνηση, κ.τ.λ.) και το 4,7% στη διαδικασία έγκρισης. Σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2009 η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία επένδυσε σε 

έρευνα – ανάπτυξη  μόλις 84 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 10,2% των πωλήσεων της, 

ποσοστό αξιοπρεπές αλλά πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

φαρμακοβιομηχανίας  [10]. 

 

 

 
 
Σχήμα 3.15 Δαπάνες R&D  στην Ε.Ε.    [10] 
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Αθέμιτες πρακτικές και προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ 

πρωτοτύπων και γενοσήμων 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι τα εμπόδια που 

θέτουν οι εταιρίες παραγωγής αρχέτυπων φαρμάκων μέσω στρατηγικών ή 

αθέμιτων πρακτικών που έχουν σαν στόχο την καθυστέρηση εισόδου των 

γενόσημων φαρμάκων στην αγορά. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

οι πρακτικές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Κατάθεση πολλαπλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρμακο.  

Σύμφωνα με την έρευνα ένα αρχέτυπο φάρμακο στην Ευρώπη προστατεύεται κατά 

μέσον όρο από μια «δέσμη» περίπου 100 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώ 

παρατηρήθηκε και δέσμη 1.300 δ.ε. Κύριος στόχος της πρακτικής αυτής είναι να 

εμποδιστεί η εισαγωγή γενόσημων φαρμάκων, αφού ελλείψει κοινοτικού 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας, απαιτείται η ανάλυση και αντιπαραβολή του συνόλου 

των υφιστάμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εκκρεμουσών σχετικών 

αιτήσεων σε όλες τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να εισέλθει η εταιρία παραγωγής 

του γενόσημου φαρμάκου. 

 

Κατάθεση τμηματικών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η πρακτική αυτή έχει 

σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερης νομικής αβεβαιότητα στις εταιρείες παραγωγής 

γενοσήμων. 

 

Δημιουργία δικαστικών διενέξεων και πρόκληση επαφών με τις εταιρίες 

γενοσήμων, ώστε να αποτραπεί ή να καθυστερήσει η είσοδος γενοσήμων στην 

αγορά (ο αριθμός των διενέξεων τετραπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2007 και η 

μέση διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών ήταν 2,8 έτη). 

 

Αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 

(μέση διάρκεια καθυστέρησης 18 μήνες). 

Ενστάσεις και προσφυγές κυρίως για παράγωγα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μέση 

διάρκεια περίπου 2 έτη). 
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Διακανονισμοί και άλλες συμφωνίες (κυρίως στο πλαίσιο δικαστικών διαφορών ή 

λοιπών διενέξεων) μεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσημων 

σκευασμάτων. Με τις συμφωνίες αυτές τίθενται περιορισμοί στη δυνατότητα 

διάθεσης του προϊόντος στις αγορές (γεωγραφικοί ή ποσοτικοί) ενώ συνήθως 

καταβάλλονται και ανταλλάγματα, όπως απευθείας πληρωμές, άδειες 

εκμετάλλευσης, συμφωνίες διανομής ή παρεπόμενες συμφωνίες (side deal). 
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4.1  Φαρμακευτική Περίθαλψη - Το προϋπάρχον 
Νομοθετικό Πλαίσιο     

 
Στην Ελλάδα, η λειτουργία ενός θεσμικού πλαισίου για το φάρμακο ξεκίνησε 

το 1932, με την ίδρυση της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου 

Υγείας, με σκοπό τον έλεγχο της κυκλοφορίας και διάθεσης φαρμακευτικών 

προϊόντων [1]. Στη συνέχεια, το 1973, ιδρύθηκε το Κρατικό Εργαστήριο ελέγχου 

Φαρμάκων (ΚΕΕΦ), πρόδρομος του σημερινού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 

(ΕΟΦ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1983 [2]. 

 

Ενώ παγκοσμίως οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία ίδρυσης θεσμικού πλαισίου 

για την αγορά φαρμάκου είναι οι ακόλουθοι: 

 

 1937:  Ίδρυση του Food and Drug Administration (FDA) στις ΗΠΑ, υπεύθυνο για 

τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων και την έγκριση της άδειας 

κυκλοφορίας τους 

 

 1995:  Ίδρυση του European Medicines Agency (ΕΜΕΑ), με σκοπό να θέσει σε 

εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα 

 

 1999: Ίδρυση του National Institute for Clinical Excelence (NICE) στο        

Ηνωμένο Βασίλειο, με αρμοδιότητά του την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας        

και τις συστάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα στο National Health Service        

(NHS) της Αγγλίας, αναφορικά με την καλύτερη πρακτική φροντίδας υγείας [3]. 

 

 

Είναι κατανοητό, ότι η διαδικασία ρύθμισης της αγοράς φαρμάκου απαιτεί την 

εμπλοκή αρκετών αρμοδίων - φορέων, από Υπουργεία και Εθνικές κυβερνήσεις 

μέχρι παγκόσμιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, τα θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας ρυθμίζονται σε υπερεθνικό επίπεδο μέσω οργανισμών, όπως ο 
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Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η  χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός προϊόντος σε κεντρικό επίπεδο έχει 

περιέλθει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Αντίθετα, ο καθορισμός τιμών, οι 

διαδικασίες αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τα κίνητρα για 

έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων παραμένουν στην αρμοδιότητα των Εθνικών 

κυβερνήσεων αντανακλώντας τους διαφορετικούς στόχους κάθε χώρας. Έτσι, για 

παράδειγμα, στην Ελλάδα το φάρμακο είναι το μόνο προϊόν του οποίου η τιμή 

ορίζεται με δελτίο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι κοινή σε όλη την 

επικράτεια.  

Όπως προαναφέρθηκε, η όλη έρευνα της παρούσας εργασίας θα στραφεί 

γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο του φαρμάκου και μόνο, και κυρίως ως προς 

την τελική του διαμόρφωση μέσω της ίδρυσης του ΕΟΠΥΥ.  

 

 

4.2  Η Ελληνική πραγματικότητα – Φορείς άσκησης 
Φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

 

Τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα ασκεί το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο φροντίζει για την υλοποίηση της κυβερνητικής 

πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αρμόδια για τα θέματα του φαρμάκου στο 

Υπουργείο είναι η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, η οποία φέρει την 

ευθύνη για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας της φαρμακευτικής 

αγοράς και τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησής του [1]. 

Στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί και η 

Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση 

σε περιπτώσεις προσφυγών επί θεμάτων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, 

καθώς και επί κάθε άλλου θέματος φαρμακευτικής νομοθεσίας για το οποίο ο 

Υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτημα. 

Σε γενικές γραμμές, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν  

συμμετέχει άμεσα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην κυκλοφορία 

φαρμάκων στην αγορά. Για τα θέματα αυτά, αρμόδιος είναι ο Εθνικός Οργανισμός 
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Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο και λειτουργεί υπό την 

εποπτεία της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. 

 

            Ο ΕΟΦ είναι υπεύθυνος για την έγκριση της άδειας και τον έλεγχο της 

κυκλοφορίας τους στην αγορά. Για τους σκοπούς αυτούς διενεργεί προεγκριτικούς 

και μετεγκριτικούς ελέγχους. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί τις κλινικές δοκιμές 

(τήρηση της νόμιμης εκτέλεσής τους) και στη συνέχεια φροντίζει για την έγκριση 

άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου [2]. 

 

Για την έγκριση της κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τρεις 

διαδικασίες:   

η εθνική, η κεντρική και η διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης:  

Η πρώτη διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ σε 

φαρμακευτικά προϊόντα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν μόνο στην Ελλάδα. Για 

φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν σε άλλες χώρες ακολουθείται μία εκ των δύο 

άλλων διαδικασιών (Κουσουλάκου, 2006) [3]. 

Με την κεντρική διαδικασία (χωρίς καθυστερήσεις), η άδεια εκδίδεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΜΕΑ: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), αξιολόγηση από 

τους εμπειρογνώμονες και γνωμάτευση της θεσμοθετημένης Επιτροπής 

Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (CHMP: Committee for Human MedicinaI 

Products), όπου συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του κάθε κράτους-μέλους. Με τη 

διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης, ένα φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που έχει 

ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να υποβληθεί 

για έγκριση και σε άλλα κράτη-μέλη με την ίδια ακριβώς φαρμακευτική και κλινική 

τεκμηρίωση.  

Σε περίπτωση διαφωνίας, παραπέμπεται σε διαιτησία για τελική απόφαση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Από 1/11/2005 ισχύει και μια νέα διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, η 

λεγόμενη αποκεντρωμένη διαδικασία (decentralized procedure), η οποία είναι 

παρόμοια με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης, με τη διαφορά ότι η άδεια 

κυκλοφορίας του φαρμάκου δεν έχει ακόμη χορηγηθεί ούτε στο κράτος μέλος 
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αναφοράς. Μπορεί επομένως μια χώρα να υποβάλλει αίτηση παράλληλα με τις 

διαδικασίες που διεξάγονται για τη χορήγηση άδειας σε άλλα κράτη μέλη. 

            Ο ΕΟΦ είναι συγχρόνως υπεύθυνος και για τους μετεγκριτικούς ελέγχους των 

φαρμάκων, στους οποίους περιλαμβάνονται το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, 

οι έλεγχοι μονάδων παραγωγής και κυκλοφορίας και οι εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Τέλος, είναι υπεύθυνος για την κάλυψη βασικών ελλείψεων της αγοράς σε 

φάρμακα, καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση χημικών, μικροβιολογικών και 

λοιπών ελέγχων σε δείγματα διαφόρων προϊόντων αρμοδιότητάς του [5]. 

Ο ΕΟΦ, στο έργο του, υποστηρίζεται και υποβοηθάται από τις θυγατρικές εταιρείες 

του. Στον τομέα του φαρμάκου, τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει το Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την 

ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της τεχνογνωσίας στον τομέα του 

φαρμάκου. 

          Συγκεκριμένα, το ΙΦΕΤ αναπτύσσει μεθοδολογίες για δοκιμασίες τοξικότητας 

και βιοδιαθεσιμότητας, μελέτες βιοϊσοδυναμίας και ελέγχους φαρμακοκινητικής 

ενώ φροντίζει και για τον ποιοτικό έλεγχο του φαρμάκου. Στις κύριες αρμοδιότητές 

του περιλαμβάνεται και η άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα 

απαραίτητα για τη δημόσια υγεία [6]. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την άλλη πλευρά, θέτει το νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά στο σύστημα τιμολόγησης του φαρμάκου. Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων 

καθώς και το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων του 

Υπουργείου είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση σε θέματα τιμολόγησης των 

φαρμακευτικών προϊόντων και την έκδοση των Δελτίων Τιμών για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα. Έτσι, στην Ελλάδα το φάρμακο είναι το μόνο προϊόν, του οποίου η τιμή 

ορίζεται με δελτίο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι κοινό σε όλη την 

Επικράτεια  [7]. 

Άλλα Υπουργεία που συμμετέχουν στην άσκηση της φαρμακευτικής πολιτικής είναι 

το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, κυρίως 

μέσω της επίβλεψης των αντίστοιχων ασφαλιστικών ταμείων που υπάγονται σε 

αυτά. Παρόλο που υπάρχει μια πληθώρα από ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι 

έχουν μια σχετική αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, εντούτοις, δεν παρατηρούνται 
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σημαντικές διαφορές ως προς τις παροχές. Ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται της 

φαρμακευτικής πολιτικής, οι διαφορές των ασφαλιστικών ταμείων είναι μικρές.  

 

Εντούτοις, το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής 

φαρμάκου έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και τη 

δυσκολία χάραξης ενιαίας φαρμακευτικής πολιτικής 

 

 

 

4.2.1 Η νέα τιμολογιακή πολιτική 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Υπουργείο Ανάπτυξης θέτει το νομοθετικό 

πλαίσιο που αφορά στο σύστημα τιμολόγησης του φαρμάκου ενώ η αρμόδια αρχή 

για τον καθορισμό των τιμών είναι η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης [1]. Με το άρθρο 13 του Ν. 3408/2005, άλλαξε το καθεστώς τιμολόγησης 

φαρμάκων στην Ελλάδα, το οποίο ίσχυε από τον Δεκέμβριο του 1997.  

Με το νέο σύστημα τιμολόγησης, για την επαλήθευση της τιμής ενός φαρμάκου 

που παρασκευάζεται, συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα θα λαμβάνεται πλέον 

υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος, 

δύο από τα κράτη που ήταν μέλη της Ε.Ε. πριν την 1/5/04 συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελβετίας, και μία από τα 10 νέα που προσχώρησαν στην Ε.Ε. την 1/5/04 [4]. 

Η Χονδρική Τιμή είναι η τιμή πώλησης προς τους φαρμακοποιούς και περιλαμβάνει 

το κέρδος του φαρμακεμπόρου (8% επάνω στην καθαρή τιμή του παραγωγού ή 

εισαγωγέα) και τις υποχρεωτικές εκπτώσεις [4]. 

Σε περιπτώσεις πωλήσεων προς επαρχιακά φαρμακεία, που βρίσκονται εκτός έδρας 

Νομού και σε πόλεις με λιγότερους από 5.000 κατοίκους παρέχεται από τους 

παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς και φαρμακεμπόρους υποχρεωτική 

έκπτωση 4% επί της χονδρικής τιμής. Για να έχουν οι φαρμακέμποροι δυνατότητα 

να παρέχουν αυτές τις εκπτώσεις προς τα φαρμακεία, οι παρασκευαστές και 

εισαγωγείς παρέχουν προς αυτούς επιπλέον υποχρεωτική έκπτωση 0,4% επί της 

Χ.Τ. για όλες τις πωλήσεις. 
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Η Λιανική Τιμή καθορίζεται με βάση τη Χονδρική, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος 

του φαρμακοποιού (35% πάνω στη Χονδρική) [4]. 

 

 

 

4.3  Οι νέες Δομές  - ΕΟΠΥΥ  

 

Η συνένωση των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ) σε έναν ενιαίο οργανισμό, αποτελεί τη βασική αλλαγή στην 

κοινωνική ασφάλιση και την αγορά υπηρεσιών υγείας στην πρόσφατη περίοδο. Ο 

νέος οργανισμός καλύπτει το 90% του πληθυσμού και κατ’ επέκταση κατέχει 

θεωρητικά ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους προμηθευτές υγείας. 

 Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ αναμένεται – σύμφωνα τουλάχιστον με τον 

αρχικό σχεδιασμό - να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ελέγχου του κόστους και 

συγκράτησης της δαπάνης και η μονοψωνιακή δύναμη, την οποία θεωρητικά έχει 

ήδη ευρεία αποδοχή από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων εταίρων εξαιτίας του 

προσδοκώμενου οφέλους, το οποίο δύναται να φέρει, στην αγορά υπηρεσιών 

υγείας. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της 

οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα και των πιέσεων οι οποίες 

ασκούνται προς περιστολή της δημόσιας δαπάνης και εξορθολογισμό του 

υγειονομικού συστήματος.  

Στην προοπτική αυτή, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 

(πολυϊατρεία ΙΚΑ και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, συμβεβλημένοι γιατροί και 

άλλες υπηρεσίες με εξαίρεση τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ) συνιστούν το προνομιακό 

πεδίο εφαρμογής της πολιτικής του ΕΟΠΥΥ υπό τις παρούσες συνθήκες [8]. 

 

Η συντομογραφία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί τα αρχικά του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πρόκειται για νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 

το οποίο συνεστήθη με νόμο το έτος 2011 και αποτελεί προϊόν συνένωσης  των 
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ασφαλιστικών Ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ (τέως ΤΑΕ-ΤΕΒΕ) και ΟΠΑΔ. Η επίσημη 

έναρξη λειτουργίας του νέου οργανισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2012. Υπολογίζεται 

ότι ο νέος αυτός Οργανισμός θα εξυπηρετεί πάνω από 9.000.000 ασφαλισμένους 

της Ελληνικής επικράτειας. Η Υπουργική Απόφαση που διέπει τη λειτουργία του 

ΕΟΠΥΥ είναι η Φ.90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ Β 2456/2011).  

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι το νέο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο συστάθηκε, με αποκλειστικό σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα.  

Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού είναι (τελικά) η 1η Ιανουαρίου 2012. 

Αρχικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διορίσθηκε από την Κυβέρνηση,  ο ιατρός παθολόγος 

Γεράσιμος Βουδούρης, τέως Διοικητής του ΤΣΑΥ, αλλά τον Νοέμβριο 2012 

αντικαταστάθηκε από τον Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, τέως Διοικητή του ΟΓΑ. 

Στις 26-06-2013 ο κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του 

από τη θέση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. Στη θέση του ανέλαβε  ο κ. Δημήτρης Κοντός, 

μέχρι τότε Διοικητής του ΟΓΑ [9]. 

 

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω  

ασφαλιστικών Ταμείων: 

 

 ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012 

 ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012 

 ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), από 1η 

Ιανουαρίου 2012 

 ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η 

Ιανουαρίου 2012 

 ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012 

 Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ, από 1η Απριλίου 2012 

 ΤΑΥΤΕΚΩ, από 1η Μαΐου 2012 

 ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012  

 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1η Δεκεμβρίου 2012 

 Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ από Μάιο 2013 με ένταξη στον ΟΠΑΔ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%93%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%93%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%9A%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%93%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%95
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%94&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%A5%CE%94%CE%9A%CE%A5&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%A9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0-%CE%9C%CE%9C%CE%95&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F&action=edit&redlink=1
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Σχήμα 4.1 : Κατανομή Φαρμακευτικής Δαπάνης ανά Ασφαλιστικό Φορέα 
Πηγή : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί,2009 
 

 

Ενώ ΔΕΝ εντάχθηκαν : 

 Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία 
 ΤΥΠΕΤ (Εθνική Τράπεζα) 
 ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα) 

 

Το ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  (Συνοπτικά) 

 Νόμος: Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις Ν.3863/2010 

 Νόμος: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις Ν.3655/2008 

 Κοινή Υπουργική απόφαση που διέπει την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από 

τον ΕΟΠΥΥ: ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2456/2011 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση: Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια και ημερήσιο 

νοσήλιο στο ΕΣΥ ΦΕΚ 1702Β/2011 

 Νόμος: Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και 

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων Ν.3892/2010 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL88VQbDIJsbtp5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQd4aEkZwAZYuGDzkxOESQBwvAEs3oNqHU8W1byQqBwEg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL83xkCZsTbnw3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIufO4SEYp5F_kUekKLkzGcRWwFBkuMsZHwJ2ymtU_gd0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8q6KUEZFb2m4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsifleBEJu7BR6dD0XoI2QZGl8e5Azl0VuFp9wcvYM9Lo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Mdk-Qqj2NafnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsCWSjo6UhHu_NL0GoSq3k__6hYEmjs5gkLESTXiUgV3s.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQvjHGJyUskNIfUwVZmJpfs6ik_83izHk2Vs4yes0TAjY.
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 Νόμος: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις 

Ν.3918/2011  (με τον οποίο βασικά ιδρύεται ο ΕΟΠΥΥ) 

 Νόμος περί ιδρύσεων μονάδων υγείας: Ν.3919/2011 

 Ο Νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ είναι ο 2456/2011 

 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του 

Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 

262/16.12.2011 

 Υπουργική Απόφαση: Επικαιροποιημένος κατάλογος μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ΦΕΚ Β 840/2011 

 

 

4.4  Το Νέο θεσμικό πλαίσιο της Φαρμακευτικής 
Περίθαλψης 

 

4.4.1  Γενικά  

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αρχίζουν θεωρητικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 

και θα παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα από 4 τομείς: 

 (α) Κρατικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ.  

 (β) Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.  

 (γ) Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (τέως Ιατρεία ΙΚΑ).  

 (δ) Συμβεβλημένοι Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ.  

 

4.4.2  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: 

 Συνένωση των κλάδων υγείας του ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ σε ενιαίο 

φορέα, με έναρξη εφαρμογής τον 6ο ή 7ο του 2011. 

 Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου με ιδιώτες ιατρούς και 

οδοντιάτρους. 

  Ένταξη των Νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ και ένταξη του προσωπικού με 

την ίδια σχέση εργασίας. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FItyMsly0SADEYIo2zEN_rZMgPZrBBAGRCjqduSY8A5wI.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D.3919/2011&action=edit&redlink=1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tPgYioSqM0V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQFqbytl80K_1aVNq5TUkxazUHoi3j4D1k8NfQJtr1LyU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tPgYioSqM0V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQFqbytl80K_1aVNq5TUkxazUHoi3j4D1k8NfQJtr1LyU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8QGWdhcEBRjx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQshaziGzZpjfOLeV55WCy5eATFG7JhmgTwMRzyjEjX_8.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%9A%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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 Συμμετοχή των εργαζομένων στο ΔΣ με εκπροσώπους από το Διοικητικό και 

Υγειονομικό προσωπικό. 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΚΑ μεταβιβάζονται στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς 

συμβολαιογραφική πράξη. 

 Αύξηση των κλινών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια από 10-25% καθώς και 

επέκταση του αντικειμένου τους με δημιουργία νέων τμημάτων. 

 Επανακαθορισμός των αμοιβών των ιατρών ΕΣΥ (άρθρο 55). 

 Προκηρύξεις αγροτικών, τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη λήξη της θητείας και 

δυνατότητα παράτασης υπηρεσίας υπαίθρου έως και 12 μήνες (αν δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης) (άρθρο 57). 

 Δυνατότητα μετάθεσης ιατρών ΕΣΥ που υπηρετούν σε άγονες περιοχές 

περισσότερα από 4 έτη σε οποιαδήποτε κενή θέση επιθυμούν (πλην Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης), ενώ αν έχουν υπηρετήσει σε άγονες περιοχές 

περισσότερα από 15 έτη, μπορούν να μετατεθούν και στην Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη (άρθρο 58). 

 Λοιπές ρυθμίσεις για τους ιατρούς του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακούς (άρθρα 

55-62). 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ φαίνεται ότι  πρόκειται για Νόμο Πλαίσιο, δίνει δηλαδή  

κατευθυντήριες γραμμές και δεν αναλύει τα δεδομένα (αναλίσκεται δε εν πολλοίς 

στο πως θα διοικείται ο νέος οργανισμός, παρά στο ποιές θα είναι οι τελικές 

αρμοδιότητές του στην πράξη). Πολλά από τα μελλούμενα θα γίνουν (όπως 

αναφέρει το Νομοσχέδιο) με Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα 

[10]. 
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4.5   Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  (Θεσμικό πλαίσιο)  [11-15] 

 

4.5.1    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ν. 3918/2011) 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Προμηθειών Υγείας, για την 

κάλυψη των αναγκών, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣ.Υ.) και 

των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α`) είτε 

υπάγοντα απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καταρτίζονται συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες – 

πλαίσιο, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3918/211, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α`) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005"( Ν. 3918, άρθρ. 1,2). 

Κατά τη διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών τα 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι αποκεντρωμένες μονάδες 

αυτών, καθώς και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υποβάλλουν Σχέδιο 

Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια 

προς έλεγχο και αξιολόγηση. Στη συνέχεια η Υγειονομική Περιφέρεια είναι αρμόδια 

για την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών, 

το οποίο εισηγείται προς τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για έγκριση 

σκοπιμότητας. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 

καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα και η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως 

ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών. Τέλος, η 

Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (Σ.Ε.Π.) εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα 

Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών ( Ν. 3918, άρθρ. 5). 
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Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται "Επιτροπή 

Προδιαγραφών (Ε.Π.)", ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνονται ο 

καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό 

προϊόν και υπηρεσία, η ανάθεση δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης 

Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, η δημιουργία βάσης δεδομένων 

Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών με βάση αυτές 

των χωρών της Ε.Ε., η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων προμηθειών 

προϊόντων και υπηρεσιών (Ν. 3918, άρθρ. 8,9). 

Στη συνέχεια, οι αναθέτουσες αρχές (Υγειονομικές Περιφέρειες, νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) προβαίνουν σε διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις της Επιτροπής Προδιαγραφών, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των παραπάνω. 

 

4.5.2   Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Σύσταση 

Η αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας σηματοδοτείται με τη σύσταση του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο αποτελεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   (αρ. 17  

N.3918).  

Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες 

και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο 

Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο 

διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι 

Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού 

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 

3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`), ως προς τις παροχές σε είδος και ορίζεται η δυνατότητα της 

μεταφοράς και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών παροχής υγείας, που λειτουργούν 
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ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο μέλλον. Επίσης, με την 

έναρξη της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) μεταφέρεται σε αυτόν (Ν. 3918, 

άρθρ. 17). 

 

Σκοπός 

Σκοπός του Οργανισμού είναι: 

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους 

και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων φορέων.  

 β. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων 

που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων 

Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας 

υπαίθρου, των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

των συμβεβλημένων ιατρών του, καθώς και άλλων οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

γ. Η οργάνωση της λειτουργίας των παραπάνω φορέων, η θέσπιση κανόνων 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας, η διαχείριση 

και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των 

διατιθέμενων πόρων. 

δ. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση 

των όρων αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται.  

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ:  

α) από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) από τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ ιατρούς και γ) από τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας 

και των Περιφερειακών Ιατρείων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να παρέχεται και 

από άλλους ιδιώτες ιατρούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά 
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γεωγραφική περιφέρεια και ειδικότητα, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 

των ασφαλισμένων. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, ο τρόπος 

και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

καθώς και το ύψος και ο τρόπος χορήγησης της αποζημίωσης από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των 

ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ, καθώς και των 

ιδιωτών ιατρών που θα ενταχθούν στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. 

 Οι συνταγές φαρμάκων, που εκδίδονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, εκτελούνται χωρίς 

προηγούμενη θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ανεξαρτήτως ποσού και μέχρι 

τη χορήγηση στους ασφαλισμένους του ατομικού συνταγολογίου (Ν. 3918, άρθρ. 

18). 

 

Πόροι 

Πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι: 

 α. Η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,6% του 

ΑΕΠ.  

 β. Οι εισφορές από ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίες αφορούν  παροχές 

ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές 

παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου - εργοδότη.  

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων. 

 δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων 

Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων 

και αποθεματικών αυτών κ.λπ. 

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και 

αξιών. 

 στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών. 

ζ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία. 
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η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι 

οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και σε αλλοδαπούς, 

σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας. 

θ. Είσπραξη των ποσών επιστροφής (rebate) από φαρμακευτικές εταιρείες και 

φαρμακεία σε κάθε κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.  

Σημαντική είναι επίσης, η συνεισφορά στα έσοδα του οργανισμού και των 

“Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα”, οι οποίοι συστήθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον 

ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ, κατά την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού, για τον σκοπό 

αυτό (Ν. 3918, άρθρ. 19). 

 

Διοίκηση 

Ο Οργανισμός διοικείται από: 

Α. Τον Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη 

για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του. 

Συνεργάζεται με τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών για τον συντονισμό 

των φορέων που ανήκουν στο δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας. 

Β. Δύο Αντιπροέδρους, οι αρμοδιότητες των οποίων αφορούν: α) για τον 

Αντιπρόεδρο Α` στην παροχή, στον έλεγχο και στην κοστολόγηση των υπηρεσιών 

υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) για τον Αντιπρόεδρο Β` 

στην έκταση των παροχών υγείας, στην οικονομική διαχείριση, στον έλεγχο και στη 

χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και στα θέματα λειτουργίας του προσωπικού 

αυτού. 

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο, καθορίζει την πολιτική δράσης του 

Οργανισμού, αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης, εισηγείται 

νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τη βελτίωση 

της οργάνωσης και λειτουργίας του. Επίσης, εγκρίνει ετήσια οικονομικά στοιχεία, 

διαχειρίζεται την περιουσία του οργανισμού, αποφασίζει για την επενδυτική 

πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του. Τέλος, αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους 

υγείας, εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 

τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου. (Ν. 3918, άρθρ.20-22)  
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4.5.3  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

  

Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση 

με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού 

Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, 

μειώνονται κατ` ελάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η τιμή του πρώτου 

φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής 

που εισέρχεται στις αγορές με τη λήξη ισχύος της πρώτης Εθνικής ή Ευρωπαϊκής 

άδειας κυκλοφορίας (πατέντας) της ενεργού ουσίας, μειώνεται τουλάχιστον κατά 

εξήντα τοις εκατό (60%) κάτω από τη λιανική τιμή του αντίστοιχου πρωτότυπου 

φαρμακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή 

Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία 

καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων εφαρμόζεται από το Τμήμα 

Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ν.4093/2012, άρθρ. 1).  

 Όταν πρόσθετα φαρμακευτικά προϊόντα ίδιας δραστικής ουσίας και 

φαρμακοτεχνικής μορφής εισέρχονται στην αγορά μετά από το πρώτο γενόσημο 

φάρμακο οι τιμές μειώνονται κατά ένα πρόσθετο 10% για τα νέα φάρμακα που δεν 

προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.  

 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. 

 Σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η υποχρέωση αναγραφής 

στη συνταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία). Τα 
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μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων οφείλουν να παρέχουν τη σχετική 

πληροφορία στους ιατρούς. 

 Όλοι οι ιατροί θα πρέπει να συνταγογραφούν τους ασφαλισμένους των 

ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των 

φαρμάκων των δέκα (10) μεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις 

οποίες υπάρχουν φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαιρουμένων 

αυτών για τις χρόνιες παθήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες (Ν.4052/2012, άρθρ. 

21).  

 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο μηχανισμός εφαρμογής και 

ενημέρωσης των ιατρών, καθώς και περαιτέρω εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση 

βάσει δραστικής ουσίας, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες 

ομάδες προϊόντων, δεδομένων των γνωστών ευαισθησιών αντιμετώπισης των 

ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη θεραπευτική πρακτική. Το 

ποσοστό των συνταγών με εμπορική ονομασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της 

συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.  

 Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καταρτίζει κατάλογο με τις χημικές 

ονομασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα εμπορικά ονόματα όλων των 

φαρμάκων, τον οποίον αναρτά στην ιστοσελίδα του (Ν.4093/2012, άρθρ. 1). 

  

 

4.5.4  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Τιμολογιακή Πολιτική Φαρμάκων στους Φ.Κ.Α. 

Η συνεργασία των φαρμακείων και των Κλάδων Υγείας των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διέπεται από  τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες φορούν 

κυρίως σε επιστροφές ποσών (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την εν λόγω επιστροφή καθιερώνεται 

κλιμακούμενο ποσοστό επί των μηνιαίων οφειλών τους, με την προϋπόθεση όμως 

της εμπρόθεσμης καταβολής αυτών. Επίσης, για ορισμένα φαρμακευτικά 
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σκευάσματα, η αιτούμενη δαπάνη υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής 

(rebate) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%).  

Σημειώνεται ότι τα φαρμακεία δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή επιστροφή 

προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το ποσό των μηνιαίων πωλήσεων που 

σχετίζονται με τα φάρμακα που διατέθηκαν και έχουν κόστος ημερήσιας θεραπείας 

κάτω από την τιμή αναφοράς. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή 

επιστροφή όταν το 70% σε όγκο των φαρμάκων που διατέθηκαν ή το 50% σε αξία 

είναι φάρμακα με κόστος ημερήσιας θεραπείας μικρότερο από την τιμή αναφοράς 

(Ν. 3918, άρθρ. 34). 

Σημαντικές είναι επίσης και οι ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό 

ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φ.Κ.Α., τον Ο.Π.Α.Δ. και 

τα Νοσοκομεία, όπου συγκεκριμένα για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που 

συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φ.Κ.Α. 

και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (Τ.Κ.Α.) η οποία 

συνίσταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, μειωμένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. 

καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του 

ποσού της λιανικής τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του 

ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού ή 

εισαγωγέα και της Τ.Κ.Α. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 9% βαρύνει 

αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευτικών  

ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) προς τους Φ.Κ.Α. και τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Επιπλέον, κάθε τρίμηνο υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιμακούμενη 

επιστροφή (rebate) ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος κατά το προηγούμενο τρίμηνο βάσει των στοιχείων που 

αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Η.Δ.Ι.Κ.Α., το σύστημα σάρωσης συνταγών και άλλες 

πηγές. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει 

κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται μέσω του Σ.Η.Σ. 

προκειμένου να αποδοθεί (Ν. 3918, άρθρ. 35). 

Ιδιαίτερη πολιτική ακολουθείται και για την προμήθεια φαρμάκων των 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) και των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν 
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δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται 

και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία 

δύνανται να τα προμηθεύονται από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ή από φαρμακευτικές 

εταιρείες στη νοσοκομειακή τιμή (Ν. 3918, άρθρ. 37).  

 

 

 
4.5.5   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(Υ.Α. Φ. 90380/25916/3294/2011) 

 

Με την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ενιαίο 

σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, 

προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της υγείας αυτών. Στον 

Κανονισμό καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος 

και η διαδικασία χορήγησης τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών 

αυτών καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης. Στις παροχές υγείας 

σε Είδος συγκαταλέγεται και η φαρμακευτική περίθαλψη (ΥΑ 9/2011, άρθρ. 1). 

 

Φαρμακευτική περίθαλψη 

Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την 

αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών ή για 

ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, τις αναγκαίες για τη διάγνωση των 

νόσων ουσίες, καθώς και λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα, δηλαδή σκευάσματα 

ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 άρθρο 31 παρ.8 είναι δυνατόν 

να εισάγονται, να αποθηκεύονται και να χορηγούνται φάρμακα, φαρμακευτικό και 

υγειονομικό υλικό από τα φαρμακεία του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., τα οποία εφοδιάζονται τα 
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φάρμακα και λοιπά θεραπευτικά μέσα από τις Φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 

απευθείας εκ της αγοράς. 

Επίσης, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία εντός των 

πολυιατρείων του από τα οποία μπορούν να παρέχονται φάρμακα υψηλού κόστους 

ή φάρμακα των οποίων η χορήγηση μέσω νοσοκομείων ή φαρμακείων δεν μπορεί 

να υλοποιηθεί. Επίσης τα φαρμακεία του Οργανισμού, δύνανται να παρέχουν λοιπά 

δόκιμα θεραπευτικά μέσα και ουσίες προς διάγνωση των νόσων, αποκλειστικά 

στους ασφαλισμένους του. 

 Η Διεύθυνση του Φαρμακείου ανατίθεται σε φαρμακοποιό και για τη 

λειτουργία των φαρμακείων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φαρμακοποιοί και 

βοηθοί φαρμακείων. 

 Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 

δεν επιτρέπεται να διατηρούν δικό τους φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργοστάσιο 

φαρμακευτικών προϊόντων, ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τέτοια 

επιχείρηση. 

 Στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, 

λειτουργούν αποθήκες υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και 

θεραπευτικών μέσων παροδικής χρήσης που διευθύνονται από φαρμακοποιούς ή 

βοηθούς φαρμακείου, με την εποπτεία στη δεύτερη περίπτωση γιατρού, 

εφοδιάζονται δε με τα απαραίτητα είδη μέσω των αρμοδίων κρατικών φορέων ή εκ 

της αγοράς. 

 Οι φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφοδιάζουν με τα είδη που διαθέτουν 

τα εργαστήρια, τα ιατρεία, τα φαρμακεία και τις λοιπές Μονάδες αυτού. 

 Ο Οργανισμός εκτός των συμβάσεων με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο (Π.Φ.Σ.) ή τους Οικείους Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, δύναται να 

υπογράφει ατομικές συμβάσεις με φαρμακοποιούς (ΥΑ 9/2011, άρθρ. 9). 

Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους όρους της 

σύμβασης, τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους, οδηγίες και τις 

αποφάσεις του Προέδρου του Ε.ΟΠ.Υ.Υ. για τον τόπο και χρόνο χορήγησης 

φαρμάκων και οφείλει να εκτελεί κάθε κανονικά εκδοθείσα και εμπρόθεσμα 

υποβληθείσα συνταγή, σύμφωνα τις γενικές διατάξεις περί φαρμακευτικής 

περίθαλψης, όπως ισχύουν κάθε φορά (ΥΑ ΕΜΠ5/2012, άρθρ. 9). 
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Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει 

έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και 

τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων 

ιδιοσκευασμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3816/2010. Επισημαίνεται ότι 

δεν καλύπτεται η δαπάνη για φάρμακα, που περιέχονται στην αρνητική λίστα, όπως 

αυτή ισχύει κάθε φορά. 

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών, 

που εκδίδονται από τους αρμόδιους για τον οργανισμό ιατρούς και είτε 

καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, είτε αναγράφονται αποκλειστικά στο 

ενιαίου τύπου συνταγολόγιο. Κάθε φάρμακο  συνταγογραφείται από ιατρό της 

αντίστοιχης ειδικότητας βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων, και αφού έχει 

πραγματοποιηθεί έλεγχος στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου (ΥΑ 9/2011, 

άρθρ. 9). 

Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών (ή σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση μερικής 

εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής), αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον 

αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται και εντός του ιδίου χρονικού 

διαστήματος. 

Σε έκτακτα περιστατικά και ειδικές περιστάσεις, δύναται να αποδοθεί 

δαπάνη αγοράς φαρμάκων με την προσκόμιση εντός μηνός από τον ασφαλισμένο, 

της πρωτότυπης συνταγής ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης κατά περίπτωση, με 

επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και της απόδειξης πληρωμής 

του φαρμακείου, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού. Στη συγκεκριμένη 

διαδικασία δεν εμπίπτει η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους ειδικών 

παθήσεων, αλλά παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά 

νοσοκομεία  (ΥΑ ΕΜΠ5/2012, άρθρ. 9). 

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται οι ποσότητες φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός το ανώτερο καθώς και η δοσολογία. 

Επίσης, σε περίπτωση που η συνταγή δεν έχει καταχωρηθεί από τον ιατρό 

ηλεκτρονικά, τότε θα πρέπει οι περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής να 

βεβαιώνονται με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.  
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Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό 

φαρμακεία, από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών 

Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται 

χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση. 

 (ΥΑ ΕΜΠ5/2012, άρθρ. 9). 

Η εκτέλεση της συνταγής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κανονικά και να 

έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, βεβαιώνεται επί της συνταγής με την υπογραφή του 

φαρμακοποιού, τη σφραγίδα του φαρμακείου, την ημερομηνία εκτέλεσης της 

συνταγής καθώς και με την υπογραφή του παραλήπτη του φαρμάκου. Σε 

περίπτωση εκτέλεσης της συνταγής ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή του 

γιατρού (ΥΑ 9/2011, άρθρ. 9).   

Όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που εντάσσονται στη θετική λίστα 

αποζημιώνονται από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά που δεν 

αποζημιώνονται είναι όσα περιλαμβάνονται στην αρνητική λίστα φαρμάκων, τα μη 

συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), δηλαδή αυτά που λαμβάνονται χωρίς 

ιατρική συνταγή και όσα σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. 

Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στην κάλυψη μέρους του κόστους των 

φαρμάκων, σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 25% της τιμής. Οι ασθενείς με 

συγκεκριμένες χρόνιες καταστάσεις εξαιρούνται της συμμετοχής στο κόστος, ενώ οι 

συνταξιούχοι με χαμηλό εισόδημα που είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ συμμετέχουν 

καταβάλλοντας το 10% της τιμής. Δωρεάν, χωρίς ποσοστό συμμετοχής, χορηγούνται 

τα φάρμακα για τη μητρότητα, το εργατικό ατύχημα, τις επιπλοκές της μεσογειακής 

αναιμίας, για ορισμένες χρόνιες παθήσεις, καθώς και τα φάρμακα για τους φορείς 

και ασθενείς με ΑΙDS και για τους μεταμοσχευθέντες. Επίσης, δωρεάν παρέχονται 

ορισμένα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, τα 

φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία. 

Οι φτωχοί και οι άποροι μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα χωρίς καμία 

επιβάρυνση από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων (ΙΝΕ, 2012: 67). 

 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται 

να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη για 

τους ασφαλισμένους όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του 

ν.4025/2011 (Α`228) όταν χορηγείται το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας 
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δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει 

συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου. Για την 

εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον 

φαρμακοποιό να μπορεί να χορηγεί το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας 

δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει 

συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος 

επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο όμοιας δραστικής ο ΦΚΑ αποζημιώνει την 

τιμή του φθηνότερου και αυτός πληρώνει τη διαφορά (Ν.4052/2012, άρθρ. 21).  

Το καταβλητέο από τον Οργανισμό ποσό στους φαρμακοποιούς 

προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κρατική διατίμηση ή την εκάστοτε 

ισχύουσα ασφαλιστική τιμή χωρίς καμιά προσαύξηση και με γενική για όλες τις 

κατηγορίες των φαρμάκων έκπτωση υπέρ του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

κάθε φορά νομοθεσία.   

Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό φαρμακοποιοί υποβάλλουν κάθε μήνα 

και εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα, τους 

λογαριασμούς και τις συνταγές που έχουν εκτελέσει. 

 Ανεξαρτήτως του χρόνου ελέγχου και εκκαθάρισης του λογαριασμού, 

καταβάλλεται στον φαρμακοποιό, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και μετά 

από αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, το πληρωτέο ποσό του λογαριασμού, εντός 

του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Εάν κατά τον έλεγχο και εκκαθάριση του λογαριασμού, προκύψει τελικό ποσό 

μικρότερο από αυτό που αιτείται ο φαρμακοποιός και έχει εξοφλήσει ο 

Οργανισμός, η διαφορά παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους 

λογαριασμούς του φαρμακοποιού. Ο έλεγχος της τιμολόγησης των συνταγών και 

της τήρησης των διατυπώσεων περί έκδοσης και εκτέλεσης αυτών, διενεργείται 

χειρόγραφα ή μηχανογραφικά επί του συνόλου των συνταγών του λογαριασμού, ή 

επί δείγματος τούτων, αποτελούμενου τουλάχιστον εκ του ενός δέκατου του 

συνόλου των συνταγών (ΥΑ ΕΜΠ5/2012, άρθρ. 9). 

Για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

θεσπίζεται διαδικασία τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται 

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον φορέα. Η 

αξιολόγηση γίνεται με κατάρτιση έκθεσης από τουλάχιστον τριμελή επιτροπή, και η 
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οποία έκθεση αποτελεί επαρκές στοιχείο για την εισαγωγή του υπαιτίου σε 

πειθαρχική δίκη και εφόσον προκύπτει ζημία του Φορέα, για τον καταλογισμό 

αυτής σε βάρος του. Η ως άνω έκθεση δημοσιεύεται κατ` έτος και παρέχει στοιχεία 

για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων, σχόλια και παρατηρήσεις για κάθε γιατρό, 

που εστιάζονται στη συνταγογραφική συμπεριφορά του αναφορικά με τα πιο 

δαπανηρά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα (ΥΑ 9/2011, άρθρ. 9).   

 

4.6    Το νέο Καθεστώς Φαρμάκου  

Η φαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει τα αναγκαία 

φάρμακα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. Τα 

φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να 

χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή 

και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων 

ιδιοσκευασμάτων. 

 Φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 

δεν αποζημιώνονται. Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται 

η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την αναγκαιότητα 

θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν 

επιτροπές του Ταμείου. Τα φάρμακα αυτά παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του 

Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.  

4.6.1  ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

              Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι 

με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα πρέπει να 

συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των 

φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε εργασίμων ημερών, αφού 

προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο 

προβλέπεται. 
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Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών 

οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές 

κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν 

γνωστοποιηθεί στους γιατρούς. 

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία ενός μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να 

εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   

 

4.6.2 Κόστος φαρμάκου 

             Το έτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του κόστους φαρμάκου, όπου έχει 

σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος στην ηλεκτρονική καταγραφή της 

συνταγογράφησης. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-syntagografisi) αποτελεί το 

κύριο εργαλείο συνταγογράφησης στον ΕΟΠΥΥ με στόχο την καθολική της 

εφαρμογή στο κοντινό μέλλον.  

Ιδιαίτερα, για τους μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, αποτελεί το 

μοναδικό εργαλείο συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  

Μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει 

απλή συνταγή και επαναλαμβανόμενη συνταγή (3μηνη).  Όπως άλλωστε  αναφέρει 

ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, «οι Ευρωπαίοι πραγματικά είναι έκπληκτοι με τις 

επιδόσεις της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα.  

Μόνο το 2% της συνταγογράφησης είναι πλέον χειρόγραφη. Η εξάπλωση της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σημαίνει ότι υπάρχει πλέον ένας πλούτος 

πληροφοριών για τις τάσεις και τις παρεκτροπές ανά ειδικότητα και ανά περιοχή. Η 

αξιοποίηση του πλούτου αυτού βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Τα 

πιθανά οφέλη, αν γίνει σωστά, σχετικά με την πάταξη της παραβατικότητας, είναι 

τεράστια.  

Το κρίσιμο μέγεθος είναι το κόστος ανά συνταγή που χρεώνει ο γιατρός σε σχέση με 

τον μέσο όρο της ειδικότητάς του. Οι γιατροί που υπερβαίνουν τα όρια που έχουν 

τεθεί ανά μήνα, αρχικά μπορεί να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αν οι εξηγήσεις 
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αυτές δεν επαρκούν, ενδέχεται ακόμη και να αποπεμφούν από το σύστημα 

συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.  

  

 

 

4.6.3  Γενόσημα 

        Το υπουργείο Υγείας, επιπλέον, δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει στην 

ενεργή προώθηση των γενοσήμων φαρμακών, προτρέποντας τόσο τους γιατρούς 

(συνταγογράφηση με δραστική ουσία) όσο και τους φαρμακοποιούς (σύσταση 

αγοράς του φθηνότερου σκευάσματος με αυτή τη δραστική ουσία) σε αυτή την 

κατεύθυνση. Οι λόγοι είναι προφανείς. Κατ’ αρχάς, οι τιμές των γενοσήμων στην 

Ελλάδα, υψηλές στο παρελθόν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες συγκριτικά με 

τα πρωτότυπα, έχουν μειωθεί αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενη αύξηση της 

χρήσης τους θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση δαπανών. 

           Τα γενόσημα στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 18% της φαρμακευτικής 

αγοράς (σε όγκο πωληθέντων σκευασμάτων) έναντι 37% στην Ιταλία, 44% στη 

Γαλλία και 61% στη Βρετανία. Αυτό, παρότι η ελληνική βιομηχανία γενόσημων 

φαρμάκων είναι από τις εξωστρεφείς και τις πιο πολλά υποσχόμενες του 

πολύπαθου δευτερογενούς τομέα στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που 

κατά 95% αφορά γενόσημα, είχε το 2011 τζίρο 720 εκατ. ευρώ, εξαγωγές 275 εκατ. 

ευρώ σε 85 χώρες, σχεδόν 11.000 εργαζομένους, ενώ κατέβαλε 190 εκατ. ευρώ σε 

φόρους και εισφορές. 

Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό 

φαρμακεία, από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών 

Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται 

χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση. Η σύμβαση 

υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) των Οικείων Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων). Στην 
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περίπτωση κατά την οποία για οποιαδήποτε αιτία δεν υπογράφεται σύμφαση με 

τον Π.Φ.Σ. ή τον Οικείο Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο Οργανισμός έχει το 

δικαίωμα να υπογράψει ατομική σύμβαση με κάθε φαρμακοποιό. Ο 

συμβεβλημένος φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους 

όρους της σύμβασης, τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους οδηγίες και 

τις αποφάσεις του Προέδρου του Φορέα για τον τόπο και χρόνο χορήγησης 

φαρμάκων και οφείλει να εκτελεί κάθε κανονικά εκδοθείσα και εμπρόθεσμα 

υποβληθείσα συνταγή, σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό και τις γενικές 

διατάξεις περί φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκτέλεση 

της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την 

υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε ή του υπευθύνου 

του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης 

της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του 

φαρμάκου. Επί εκτέλεσης της συνταγής ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή 

του γιατρού.  

 

4.6.4  Τα Φαρμακεία  

Το καταβλητέο από τον Οργανισμό ποσό στους φαρμακοποιούς 

προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κρατική διατίμηση χωρίς καμιά 

προσαύξηση και με γενική για όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων έκπτωση υπέρ 

του Φορέα, σύμφωνα με το ν. 3918/2011 (Α΄, ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». Τα αρμόδια όργανα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, της 

Φαρμακευτικής Διεύθυνσης και των Περιφερειακών υπηρεσιών μπορούν να 

διενεργούν ελέγχους για την τήρηση από τους γιατρούς και φαρμακοποιούς των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού, των αποφάσεων του Διοικητή, των σχετικών 

εγκυκλίων και της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό 

φαρμακοποιοί υποβάλλουν κάθε μήνα και εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων 

ημερών του επόμενου μήνα τους λογαριασμούς και τις συνταγές που έχουν 

εκτελέσει. Ο έλεγχος της τιμολόγησης των συνταγών και της τήρησης των 

διατυπώσεων περί έκδοσης και εκτέλεσης αυτών διενεργείται χειρόγραφα ή 
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μηχανογραφικά επί του συνόλου των συνταγών του λογαριασμού ή επί δείγματος 

τούτων, αποτελούμενου τουλάχιστον εκ του ενός δέκατου του συνόλου των 

συνταγών. Η αρμόδια υπηρεσία συνοδεύει την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού με 

σημείωμα των κυριότερων κατά τον έλεγχο παρατηρήσεών της, εφόσον υπάρχουν 

τέτοιες Επί διαφωνίας του φαρμακοποιού, που αφορά τον έλεγχο του λογαριασμού 

του οποίου έλαβε γνώση μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

του σημειώματος των παρατηρήσεων, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ελέγχου 

του λογαριασμού του, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Για την 

αίτηση αυτή και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της 

Φαρμακευτικής Υπηρεσίας, αποφαίνεται οριστικώς η αρμόδια επιτροπή, όπου 

τούτο προβλέπεται. Στους φαρμακοποιούς που παραβαίνουν τις διατάξεις του 

Κανονισμού και τη Φαρμακευτική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση συνταγών του 

Φορέα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις. 

Επίσης, στους ασφαλισμένους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις έναντι του 

Οργανισμού που έχουν καθορισθεί με το π.δ. 191/20−9−2005, επιβάλλονται από το 

αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα οι προβλεπόμενες από το ίδιο διάταγμα 

κυρώσεις. Για τη λειτουργία των φαρμακείων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείων. Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διαθέτουν 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν επιτρέπεται να διατηρούν δικό τους 

φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων ή να έχουν 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τέτοια επιχείρηση. Στη Διοίκηση του Φορέα και 

στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του λειτουργούν αποθήκες υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού καθώς και θεραπευτικών μέσων παροδικής χρήσης, που 

διευθύνονται από φαρμακοποιούς ή βοηθούς φαρμακείου με την εποπτεία στη 

δεύτερη περίπτωση γιατρού, εφοδιάζονται δε με τα απαραίτητα είδη μέσω των 

αρμοδίων κρατικών φορέων. Οι φαρμακαποθήκες του Φορέα εφοδιάζουν με τα 

είδη που διαθέτουν τα εργαστήρια, τα ιατρεία και τις λοιπές Μονάδες αυτού [17]. 
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5.1 Εισαγωγικά 

Αποτελεί κοινή συνιστώσα στο σύνολο των αναφορών από κυβερνητικά, 

επιστημονικά και οικονομικά επιτελεία ότι για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της 

οικονομίας, η εστίαση στην καινοτομία δεν είναι μόνο προτεραιότητα αλλά 

επιβεβλημένη επιλογή. Για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, η καινοτομία είναι 

φύση, είναι το οξυγόνο και ο λόγος ύπαρξής της. 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες κατατάσσονται πρώτες στον ευρύτερο επιχειρηματικό 

στίβο διεθνώς για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που συμβάλλουν στη 

διατήρηση και βελτίωση της ζωής δηλαδή, του ανθρώπινου βασικού στοιχείου της 

κοινωνίας. Είναι δηλαδή το «ζην» στην ουσία του και όχι το «ευ ζην» στο οποίο 

στοχεύουν ίσως κάποιοι άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι. 

Κάθε κοινωνία, κάθε οργανωμένο κράτος επιδιώκει να φέρει καινοτομία σε όλες 

του τις δομές, δίνοντας προτεραιότητα στον κλάδο υγείας. Κι εδώ ερχόμαστε να 

δούμε το τι κάνουμε εμείς, ως ελληνική κοινωνία και πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί, 

ακροβατώντας επικίνδυνα τα χρόνια της ύφεσης. 

Ο φετινός Ιούλιος (2013) είναι ο 30ος μήνας όπου η Ελλάδα δεν έχει αφήσει να 

κυκλοφορήσει ούτε ένα νέο καινοτόμο φάρμακο. Ούτε μία νέα επαναστατική 

θεραπεία. Η χώρα στο βωμό της ύφεσης και της εσωστρέφειας σφράγισε τις πύλες 

της στις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, που σώζουν ζωές. Έκλεισε την πόρτα στην 

ελπίδα χιλιάδων ασθενών να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ας μου 

επιτραπεί να πω ότι σε κάποιους ίσως να έκλεισε και την πρόσβαση στο ίδιο το 

«ζην» που προανέφερα και στο δικαίωμα στην ίαση. 

Τριάντα μήνες είναι αρνητικό ρεκόρ για ένα πολιτισμένο, ευρωπαϊκό και 

ευνομούμενο κράτος, όπως σχεδόν ξύλινα και χωρίς περιεχόμενο αναμασώνται 

αυτά τα επίθετα από τα χείλη του πολιτικού κόσμο. Ο κόσμος που σε αυτούς  τους 
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30 μήνες μας πλούτισε σαν κοινωνία με έλλειμμα ανθρωπιάς, που είναι 

δυσανάλογο του όποιου καταμετρημένου δημοσιονομικού ελλείμματος. Γιατί το 

έλλειμμα ανθρωπιάς δεν μπαίνει σε αβάκια και laptops και δεν απαιτεί λύσεις με 

αλγόριθμους από τεχνοκράτες λογιστές. 

Είναι κοινή αντίληψη ότι η φαρμακοβιομηχανία συνεργάστηκε άψογα με την 

πολιτεία και έπραξε τα δέοντα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Η 

ελληνική πολιτεία πρέπει να ανοίξει όμως και πάλι τα σύνορα της χώρας σε νέα 

καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες και να επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες να είναι 

όσο Ευρωπαίοι θέλουν και οι πολιτικοί να κάνουν την χώρα. Με την εισαγωγή νέων 

φαρμάκων, εκτός από το όφελος για τους ασθενείς, θα επιτευχθεί σχεδόν άμεσα 

οικονομία στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας και κυρίως της δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης. Η μείωση της προσέλευσης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει 

μεγάλο αντίκτυπο στην αύξηση της δαπάνης καθώς αυξάνονται συνεχώς και πολύ 

οι εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία. Σημειώνεται πως έγκυρες μελέτες 

αποδεικνύουν πως το μέσο κόστος περίθαλψης στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υπολογίζεται σε 31,5 ευρώ ενώ το μέσο κόστος περίθαλψης σε ένα δημόσιο 

νοσηλευτικό ίδρυμα φτάνει τα 2.108 ευρώ! Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το 

πόσο επιβαρύνεται η δαπάνη όταν ο ασθενής λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν 

λαμβάνει τα φάρμακά του και δεν επισκέπτεται τον γιατρό, στρεφόμενος σε 

εισαγωγή για νοσηλεία. 

Επίσης, τα καινοτόμα φάρμακα βοηθούν στην καλύτερη συμμόρφωση των 

ασθενών, οδηγώντας στη μείωση των δαπανών, ενώ καθώς ο πληθυσμός γηράσκει 

και ο επιπολασμός  χρονίων νοσημάτων αυξάνει, η ανάγκη για πρόσβαση σε 

καινοτόμα φάρμακα γίνεται πιο επιτακτική. 

Το βασικό αρνητικό γεγονός που είναι αποτέλεσμα της κρίσης αλλά δυστυχώς και 

της διαχείρισης αυτής, όσον αφορά στην πολιτική υγείας από τους κυβερνώντες. Η 

μη πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες αναμένεται άμεσα να έχει αντίκτυπο στο 

προσδόκιμο ζωής. Λόγω των καινοτόμων φαρμάκων επετεύχθη η αύξηση του 

μέσου όρου ζωής στα σημερινά επίπεδα. Άμεσα, πιθανά να μεταβούμε σε 

καταστάσεις όπου οι χρόνια πάσχοντες, θα είναι επί της ουσίας η ομάδα που 

πλήττεται από την αναλγησία της πολιτείας. 
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Ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί στο όνομα της καινοτομίας να προφέρει τα 

μέγιστα στη χώρα, είναι η ανάπτυξη υποδομών και συνθηκών για κλινικές έρευνες 

εντός των συνόρων. Ο τομέας των κλινικών ερευνών ο οποίος αποτελεί και το 

σημαντικότερο κομμάτι στον ευρύτερο κλάδο Έ&Α σε διεθνές επίπεδο ξεπερνά τα 

70 δις ευρώ με το 40% αυτών να γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως στην Ελλάδα 

πέρυσι ήρθαν μόλις 150 εκατ. ευρώ περίπου κι αυτά με σκληρή προσπάθεια. Την 

ίδια στιγμή, η έλλειψη καινοτομίας έχει οδηγήσει σε μαρασμό και τον τομέα των 

συνεδρίων, που αποτελούσε σημαντικό πόρο και για αρκετές τοπικές κοινωνίες. 

Χωρίς νέα φάρμακα τα ιατρικά συνέδρια είναι πολύ λιγότερα αφού σε αυτές τις 

εκδηλώσεις προάγεται η ιατρική επιστήμη σε συνδυασμό με τις ανακαλύψεις της 

φαρμακολογίας.  

Εν κατακλείδι, υπάρχουν καίρια επιχειρήματα για το όφελος των καινοτόμων 

φαρμάκων και είναι ακατάληπτο το πώς η λογική δεν μπορεί να  υπερκεράσει τον 

παραλογισμό που επέβαλε τις περίπου 1000 ημέρες απαγόρευσης για την είσοδο 

νέων θεραπειών. Υπάρχει παρόλα αυτά η αισιοδοξία πως το αρνητικό ρεκόρ αυτό 

θα σταματήσει εδώ και θα σταματήσει η Πολιτεία να διαφημίζει αρνητικά τη χώρα 

μας στις όποιες επενδυτικές προσπάθειες σχεδιάζονται στο εξωτερικό [1]. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται βασικές επίκαιρες Μελέτες σχετικές με τα αποτελέσματα 

που έφερε η εφαρμογή του νέου καθεστώτος, μετά δηλαδή, την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ.  

5.2   Έρευνα της EPSI Ελλάς [2] 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 2010, ήταν η μέτρηση της εμπιστοσύνης του Έλληνα ασθενή στο φάρμακο, με βάση 

τον Ευρωπαϊκό δείκτη ικανοποίησης EPSI RATING - (Extended Performance Satisfaction 

Index).  

H έρευνα πεδίου διεξήχθη τηλεφωνικά. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 750 άτομα, ενώ 

ως μέθοδος δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η στρωματοποιημένη ανά περιοχή, με 

τυχαία επιλογή ερωτώμενου μέσα στο νοικοκυριό με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ι. 

Καλαϊτζάκη.  

Ο πληθυσμός τον οποίο αντιπροσώπευσε η έρευνα ορίσθηκε ως «Άνδρες & 

Γυναίκες, ηλικίας 18-70 ετών, πανελλαδικά, όλες οι κοινωνικο-οικονομικές τάξεις, που 
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βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή για κάποιο λόγο (χρόνια ασθένεια, π.χ. πίεση, 

καρδιά, αρθρίτιδα, κ.λπ.) ή/και έχουν πρόσφατα ασθενήσει, όχι κατ' ανάγκη από χρόνια 

ασθένεια (π.χ. από κάποια ίωση), και έχουν πάρει κάποιο φάρμακο (π.χ. αντιβιοτικό, 

αντιπυρετικό, κ.λπ.) είτε κατόπιν ιατρικής συνταγής είτε κατόπιν δικής τους 

αποφάσεως».  

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένας Δείκτης Ικανοποίησης Ασθενών, ο οποίος είναι σε 

θέση να δίνει αξιόπιστη και διαχρονική πληροφόρηση για α) το επίπεδο εμπιστοσύνης 

των ασθενών στο φάρμακο, β) την ικανοποίηση των ασθενών από τη χρήση των 

φαρμάκων, γ) τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών 

από το φάρμακο, καθώς και τη βαρύτητα (weight) που έχει ο κάθε παράγοντας στη 

διαμόρφωση του δεδομένου επιπέδου ικανοποίησης. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης διερευνήθηκαν α) η αντίληψη που 

σχηματίζει ο ασθενής για την ποιότητα του επώνυμου σε σχέση με την ποιότητα του 

ανώνυμου φάρμακου, και β) το επίπεδο συμμόρφωσης (compliance) του ασθενή στο 

επώνυμο (branded) φάρμακο σε σχέση με το ανώνυμο (unbranded generic). 

Με σκοπό την κάλυψη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε όπως προειπώθηκε το 

μοντέλο του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ικανοποίησης (European Performance Satisfaction Index 

ή EPSI Rating ), μία σύγχρονη και διεθνώς καθιερωμένη μέθοδος μέτρησης της 

ικανοποίησης του κοινού για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις 

και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

 
Πίνακας 5.1: Ενδεικτικές Κατηγορίες Δείκτη Ικανοποίησης   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έρευνα της EPSI- ΕΛΛΑΣ [2] 

 

Index Value Position 

0 – 55 Totally un-acceptable 

55 – 60 Very poor 

60 – 65 Poor / Low 

65 – 75 Medium – average 

75 – 80 Strong / good 

80 – 85 Very strong 

85 – 100 Extra – ordinary / Unique 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης για την ικανοποίηση των Ελλήνων ασθενών από το 

φάρμακο, καθώς και για την εμπιστοσύνη τους ως προς αυτό κατέδειξαν τα ακόλουθα: 

1. Ο Δείκτης Ικανοποίησης EPSI των ασθενών από τα φάρμακα βρίσκεται στο 79,6, η 

οποία είναι μια υψηλή βαθμολογία σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά αλλά και Ελληνικά 

standards. 

 

2. Ο Δείκτης Πίστης & Αφοσίωσης (Εμπιστοσύνη) βρίσκεται στο επίπεδο του 72,8. Η 

συσχέτιση του Δείκτη Ικανοποίησης με τον Δείκτη Πίστης & Αφοσίωσης χαρακτηρίζεται 

ως ισχυρή, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της 

ικανοποίησης των ασθενών αποτελούν μια σωστή στρατηγική για τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης των ασθενών προς το φάρμακο. 

 

3. Από τον υπολογισμό της συνολικής επιρροής των παραμέτρων του μοντέλου EPSI στην 

Ικανοποίηση των ασθενών προκύπτει (Διάγραμμα 1) ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η 

Εικόνα που έχουν οι ασθενείς για τα φάρμακα και ακολουθεί η αντίληψη τους για την 

Ποιότητα Προϊόντος. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα  5.1: Συνολική επιρροή Παραμέτρων στο Επίπεδο Ικανοποίησης των ιατρών 
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Ειδικότερα: 

 Ο Δείκτης της Εικόνας βρίσκεται στο 79,5 το οποίο είναι μια καλή/ πολύ καλή 

βαθμολογία. Από το Διάγραμμα 2 φαίνεται ότι βασικές προτεραιότητες στην 

Εικόνα των φαρμάκων για τους ασθενείς αποτελούν η εμπιστοσύνη που 

εμπνέουν οι φαρμακευτικές εταιρίες, η Αξία (value for money) των φαρμάκων, 

καθώς και η ασφάλεια στη χρήση τους. 

 

Σχήμα 5.2.  Προτεραιότητες Εικόνας Φαρμάκων 

 Ο Δείκτης της Ποιότητας Προϊόντος βρίσκεται στο 82,7 που είναι μια υψηλή 

βαθμολογία. Και σε αυτήν την περίπτωση (Διάγραμμα 3), η ασφάλεια και η 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αποτελούν τους παράγοντες με τη 

μεγαλύτερη επιρροή στη συνολική εκτίμηση του ασθενή. 
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Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (EPSI Rating)

Διάγραμμα Περιθωρίων Βελτίωσης Αντιληπτής Ποιότητας Φαρμάκων

Ιατροί - Μέτρηση 2009
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Σχήμα 5.3. Προτεραιότητες Ποιότητας Φαρμάκων 

 

4. Όσον αφορά στη σχέση επωνύμου με το ανώνυμο φάρμακο, η μελέτη κατέδειξε ότι οι 

ασθενείς εκτιμούν το επώνυμο φάρμακο ως σαφώς ποιοτικότερο του ανωνύμου, όπως 

γίνεται προφανές από τον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει τους μέσους όρους 

βαθμολογίας. 

 

Πίνακας 5.2: Αξιολόγηση Παραμέτρων για το Επώνυμο και το Ανώνυμο φάρμακο από Ασθενείς 

 

Πηγή: Έρευνα της EPSI- ΕΛΛΑΣ [2] 

 

5. Τέλος, και στο επίπεδο της συμμόρφωσης η υπεροχή του επώνυμου φάρμακου έναντι 

του ανωνύμου είναι προφανής (Διάγραμμα 4). Ειδικότερα, παρατηρείται ότι περίπου το 

60% των ασθενών δήλωσε απόλυτη συμμόρφωση στο επώνυμο φάρμακο (βαθμός 10), 

Παράμετροι Αξιολόγησης Φαρμάκων από 
Ασθενείς 

Επώνυμο 
Φάρμακο 

Ανώνυμο 
Φάρμακο 

Εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι εταιρίες που 
παράγουν αυτά τα φάρμακα 

8,0 6,3 

Ασφάλεια αυτών των φαρμάκων, δηλαδή τη μη 
ύπαρξη σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 

8,3 6,3 

Αποτελεσματικότητα, θεραπευτική ικανότητα 
των φαρμάκων αυτών 

8,3 6,5 

Ποιότητα γενικά των φαρμάκων αυτών 8,5 6,5 
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ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απόλυτης συμμόρφωσης στο ανώνυμο φάρμακο ανέρχεται 

μόλις στο 22%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 5.4: Κατανομή Απαντήσεων των Ασθενών Αναφορικά με το Επίπεδο Συμμόρφωσής τους 

στο Επώνυμο και στο Ανώνυμο Φάρμακο 

 

 

 

Συμπερασματικά, το επώνυμο φάρμακο συσχετίζεται με μεγαλύτερη συμμόρφωση 

(compliance) των ασθενών απ’ ότι το ανώνυμο φάρμακο [2].  

 

 

 

 

 

Επίπεδο συμμόρφωσης στη λήψη των φαρμάκων - κατανομή απαντήσεων

Επώνυμα σε σχέση με ανώνυμα φάρμακα - Σύνολο δείγματος
κλίμακα βαθμολογίας: 1 (καθόλου συνεπής) έως 10 (απόλυτα συνεπής)
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5.3    Μελέτη του ΙΟΒΕ  [3] 

[ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ] 

«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 1998-2008  - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009»   

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται διαχρονικά οι μεταβολές των τιμών των 

φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, κατά την περίοδο 1998 έως 2008. 

Σκοπός της μελέτης είναι αφενός η αποτύπωση των αυξήσεων και μειώσεων τιμών που 

έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία, και αφετέρου η διερεύνηση της επίπτωσης των 

τιμών στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Για τους σκοπούς της μελέτης, εξετάστηκε η διαχρονική πορεία του Δείκτη Τιμών 

Φαρμάκων κάνοντας σύγκριση με την αντίστοιχη πορεία Δεικτών άλλων αγαθών τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.–27. Επίσης, προκειμένου να υπολογισθούν οι μεταβολές 

στις τιμές των φαρμάκων, δημιουργήθηκε κοινή βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 

όλα τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν στην αγορά από το 1994 μέχρι το 20081. 

Ειδικότερα, για να υπολογισθεί η μεταβολή της τιμής ενός φαρμάκου, ως αρχική 

τιμή του προϊόντος θεωρείται η χονδρική τιμή με την οποία τιμολογήθηκε το φάρμακο 

από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο 

Ανάπτυξης), όταν αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά. Ωστόσο, για 

λόγους ομοιογένειας των τιμών, για όσα φάρμακα κυκλοφόρησαν στην αγορά πριν από 

το 1998, θεωρήθηκε ως αρχική τιμή η χονδρική τιμή αυτών που αναγράφεται στο 

τελευταίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του 1997 (Δεκέμβρης 1997)2. Ως τελική τιμή των 

φαρμάκων, λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στο τελευταίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 

του 2008. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να μελετηθούν οι μεταβολές των τιμών σε μεγαλύτερη 

ανάλυση, εξετάστηκαν οι μεταβολές τιμών των 100 πρώτων φαρμάκων, σε όγκο 

(ποσότητα) και αξία (πωλήσεις), για το 2008, εστιάζοντας –λόγω έλλειψης στοιχείων για 

                                                 
1
 Η περίοδος ανάλυσης είναι η δεκαετία 1998-2008, αλλά καταχωρήθηκαν τα Δελτία Τιμών Φαρμάκων που 

εκδόθηκαν από το 1994 ώστε να είναι δυνατό να υπολογιστεί η μεταβολή και για το 1998 
2
 Το 1997, άλλαξε το σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων (χαμηλότερη τιμή της Ε.Ε.) και καταργήθηκαν οι 

εισφορές υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων 
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τις νοσοκομειακές πωλήσεις– στα φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά 

φαρμακεία, δηλαδή σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

περίπου τα 3/4 της συνολικής αγοράς φαρμάκου. Επομένως, εξετάστηκαν δύο 

υποπεριπτώσεις: 

i. Οι πωλήσεις των 100 πρώτων φαρμάκων σε αξία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

το 37,7% των συνολικών πωλήσεων μέσω φαρμακείων. 

ii. Οι πωλήσεις των 100 πρώτων φαρμάκων σε ποσότητα, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των συνολικών πωλήσεων μέσω 

φαρμακείων. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.27, oι τιμές των φαρμάκων μεταβάλλονται με 

χαμηλότερο ρυθμό από ότι οι τιμές της νοσοκομειακής περίθαλψης, της συνολικής 

αγοράς υγείας, αλλά και από το σύνολο των αγαθών της αγοράς (Διάγ.5.5). 

 
Ελλάδα     Ε.Ε.–27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα  5.5.  Διαχρονική Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Υγείας, Δείκτη Τιμών Νοσοκομειακής Περίθαλψης, 
Δείκτη Τιμών Φαρμάκου & Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

 
Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ, Eurostat 
 
 

Οι τιμές των φαρμάκων μεταβάλλονται με χαμηλότερο ρυθμό από τις τιμές αγαθών 

πρώτης ανάγκης (π.χ. στέγαση και διατροφή) και από τις τιμές αγαθών δευτερευούσης 

ανάγκης (π.χ. εφημερίδες & περιοδικά και καπνός) (Διάγ. 5.6). 
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Σχήμα  5.6.  Διαχρονική Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Αγαθών Πρώτης και Δευτερευούσης Ανάγκης στην 
Ελλάδα 

 
Πηγή: Eurostat 
 

 

Όπως αναφέρθηκε, στην προσπάθεια εκτίμησης της επίπτωσης των μειώσεων των τιμών 

στη φαρμακευτική δαπάνη λαμβάνεται υπόψη η ίδια ζητούμενη ποσότητα φαρμάκων 

τόσο για την περίοδο που αυτά κυκλοφόρησαν όσο και σήμερα. Συνεπώς, η μεταβολή 

που προκύπτει στο μέγεθος της αγοράς αποδίδει αποκλειστικά τις μεταβολές των τιμών, 

και είναι ανεξάρτητη από μεταβολές στην ποσότητα. Με βάση την παραδοχή αυτή, 

προέκυψε ότι: 

 Οι μειώσεις των τιμών, στα 100 πρώτα σε αξία φάρμακα για το 2008, 

περιόρισαν τη φαρμακευτική δαπάνη κατά 6,6% 

 Οι μειώσεις των τιμών, στα 100 πρώτα σε ποσότητα φάρμακα για το 2008, 

περιόρισαν τη φαρμακευτική δαπάνη κατά 3,3% 

 Τα ακριβά φάρμακα μείωσαν ποσοστιαία περισσότερο την τιμή τους κατά την 

περίοδο 1998 - 2008 

 Σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες σημειώθηκε μείωση της τιμής των 

φαρμάκων κατά την περίοδο 1998 - 2008 

 Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών πραγματοποιήθηκαν στα φάρμακα με τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις κατά την περίοδο 1998 – 2008 

Επομένως, παρά την αυξανόμενη τάση της φαρμακευτικής δαπάνης, οι μειώσεις των 

τιμών των φαρμάκων κατά την τελευταία δεκαετία συντέλεσαν στη συγκράτησή της. 

Η μελέτη αποδεικνύει ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών 

παρουσιάζονται στα φάρμακα με τις υψηλότερες τιμές, αλλά και σε αυτά με τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις. Επίσης, προκύπτει ότι παρά την αυξητική τάση της 
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φαρμακευτικής δαπάνης, οι μειώσεις των τιμών κατά την τελευταία δεκαετία 

συνετέλεσαν στη συγκράτησή της. Επομένως, από τη μελέτη προκύπτει ότι η αύξηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης δεν οφείλεται τόσο στις τιμές των φαρμάκων. Ως εκ τούτου, 

οι αιτίες αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στους 

άλλους προσδιοριστικούς της παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με την κατανάλωση 

φαρμάκων και όχι τόσο με τις τιμές [3]. 

Για το ίδιο θέμα, μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας επιβεβαιώνει ότι “η εξέλιξη 

της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την 

αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων ως αποτέλεσμα των κοινωνικοοικονομικών και 

δημογραφικών παραγόντων και λιγότερο με την εξέλιξη των τιμών των φαρμακευτικών 

προϊόντων, οι οποίες αποτελούν και πεδίο έντονου παρεμβατισμού” (Πηγή: Μελέτη του 

Όγκου και της Αξίας της φαρμακευτικής κατανάλωσης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, 

ΕΣΔΥ, Ιούλιος 2008, Γ. Κυριόπουλος και συν.) [3]. 
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5.4 Μελέτη Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας [4] 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ τους. Ενότητα 3 Η Σπατάλη στα Φάρμακα» Ιούνιος  2010. 

  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο εντοπισμός των πηγών σπατάλης στον 

τομέα των φαρμάκων και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή της. 

Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής φαρμάκου στην Ευρώπη παραμένει η μείωση της 

σχετικής δαπάνης, καθώς αυτή υφίσταται τις αυξητικές πιέσεις που ασκούν οι 

δημογραφικές εξελίξεις, το νοσολογικό πρότυπο και η πρόοδος της σχετικής 

τεχνολογίας. Η ελληνική αγορά φαρμάκου χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και 

στρεβλώσεις που σχετίζονται με την τριχοτόμηση των παραγόντων που καθορίζουν 

τη ζήτηση (προμηθευτής, αγοραστής, καταναλωτής), αλλά και από την έλλειψη 

σταθερού θεσμικού πλαισίου με συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας, που οδηγούν σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς στρατηγικό 

σχεδιασμό και με αντικρουόμενους στόχους της φαρμακευτικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ευρωζώνη το 

2007 το 1,6% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα το 2,4%, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη 

αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την περίοδο 2009-2016 

αναμένεται κάμψη του ρυθμού αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης διεθνώς 

(2,9% ετησίως) λόγω λήξης της πατέντας πολλών πρωτότυπων φαρμάκων. Από την 

άλλη, αναμένεται σημαντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς των νέων 

βιοτεχνολογικών φαρμακευτικών προϊόντων (από 31% το 2009 σε 48% το 2016) την 

ίδια περίοδο. Στην Ελλάδα στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης συμβάλλουν 

επίσης: ο μεγάλος αριθμός ιατρών, η κακή ή/και αμυντική ιατρική, τα ισχύοντα 
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κίνητρα για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς, η υποκατάσταση φθηνών φαρμάκων από 

ακριβά, καθώς και οι εστίες σπατάλης και διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία, στα 

φαρμακεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους πολίτες και κυρίως στους ιατρούς [4].  

Για το 2008 το σύνολο των φαρμακευτικών πωλήσεων σε όρους αξίας υπολογίζεται 

στα €8 δις. Το 72,5% του ποσού αυτού αφορά πωλήσεις από φαρμακαποθήκες και 

φαρμακεία (και άρα περιλαμβάνει τις παράλληλες εξαγωγές) και το 27,5% πωλήσεις 

σε νοσοκομεία. Από το σύνολο των πωλήσεων το 87% αφορά επώνυμα πρωτότυπα 

φάρμακα και το 13% ουσιωδώς όμοια φάρμακα (εγχώρια και εισαγόμενα), ενώ ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για την περίοδο 2000-2007 ήταν 

16,8%. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης στη συνολική 

δαπάνη φαρμάκων υπολογίστηκε σε μόλις 5% το 2007, τη στιγμή που μόνο η 

θεσμοθετημένη συμμετοχή στα φάρμακα (χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται η αμιγώς 

ιδιωτική φαρμακευτική κατανάλωση) ανέρχεται σε 10% και 25%. Με αφετηρία το 

πολύ χαμηλό ποσοστό της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης στο σύνολο, κρίθηκε 

σκόπιμος ο επανυπολογισμός της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης με 

διαφορετική μεθοδολογία, στο πλαίσιο αποστολής στοιχείων φαρμακευτικής 

δαπάνης στον ΟΟΣΑ.  

Ο επανυπολογισμός είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιδιωτικής φαρμακευτικής 

δαπάνης κατά 368% (από 244 εκατ. ευρώ βάσει των αρχικών στοιχείων της ΕΣΥΕ, σε 

1,141 εκατ. ευρώ βάσει των νέων στοιχείων που εστάλησαν στον ΟΟΣΑ). Ως εκ 

τούτου, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη εμφανίστηκε αυξημένη στα στοιχεία 

του ΟΟΣΑ, προκαλώντας σημαντικές ανακατατάξεις στις διεθνείς συγκρίσεις.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι 

χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.-25 κατά 27%. Μειώσεις των τιμών των 

φαρμάκων προκύπτουν μετά τη λήξη του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας), 

καθώς και από την αναθεώρηση των τιμών στη διάρκεια της τετραετίας μετά την 

έγκρισή τους. Συγκεκριμένα, το συνολικό όφελος από τις μειώσεις των τιμών στα 

Δελτία Τιμών Φαρμάκων που εκδόθηκαν σε διάστημα περίπου 2,5 ετών 

(Νοέμβριος 2006 -Μάιος 2009) ανήλθε στα 190,97 εκατ. ευρώ. Οι μειώσεις των 

τιμών στα 100 πρώτα σε αξία φάρμακα για το 2008 περιόρισαν τη φαρμακευτική 
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δαπάνη κατά 6,6%, ενώ οι μειώσεις τιμών στα 100 πρώτα σε ποσότητα φάρμακα 

για το 2008 περιόρισαν τη φαρμακευτική δαπάνη κατά 3,3%. 

Από την ανάλυση του Δείκτη Τιμών Φαρμάκων, προέκυψε ότι οι τιμές των 

φαρμάκων μεταβάλλονται με χαμηλότερο ρυθμό από το σύνολο των αγαθών της 

αγοράς υπηρεσιών υγείας. Επίσης, οι ετήσιες μεταβολές που παρουσιάζει ο 

Δείκτης Τιμών Φαρμάκων στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (Ελλ. Στατ.), κινούνται σε επίπεδα κάτω του 1% από το 2003 μέχρι 

και σήμερα.  

Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι τιμές των φαρμάκων 

καθορίζονται βάσει ενός συστήματος αναφοράς με τις τιμές στις υπόλοιπες χώρες 

της Ε.Ε. Επίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς  έχουν 

κατά καιρούς υιοθετήσει θετική λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Διεθνώς, η 

καθιέρωση της λίστας (θετικής ή αρνητικής) σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, αποτελεί 

ένα ευρέως δοκιμασμένο μέτρο ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, το οποίο 

παρόλα αυτά έχει αμφισβητηθεί. Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της θετικής λίστας από το 1995 μέχρι το 2007, δεν ήταν τα 

αναμενόμενα, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη εμφανίζει αυξητική τάση κατά την 

περίοδο εφαρμογής της λίστας. Από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της 

δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (1995-2008) διαπιστώνεται μια σχεδόν σταθερά 

αναλογική ετήσια αύξηση, που δε συναρτάται με την ύπαρξη ή μη λίστας 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  

Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σχετικά με την αποζημίωση φαρμάκων από 

τα ασφαλιστικά ταμεία και σχετίζονται με την πορεία της δαπάνης είναι: ο μεγάλος 

όγκος εικονικών συνταγών, οι συνταγογραφήσεις για παθήσεις ανύπαρκτες και 

άγνωστες στους ασφαλισμένους, η διακίνηση πλαστών ή παράνομων συνταγών, 

τα απολεσθέντα συνταγολόγια, τα κλεμμένα φύλλα από τα συνταγολόγια, η 

χρήση συνταγών ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει, η λήψη περισσότερων και 

ακριβότερων φαρμάκων από τους απόρους κ.ά.  

Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δείκτη φαρμακείων ανά αριθμό κατοίκων 

στην Ευρώπη, με ένα φαρμακείο να αντιστοιχεί σε 900 πολίτες. Επίσης, εξετάζοντας 

τη δομή τιμής του φαρμάκου, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα το περιθώριο κέρδους 

του παραγωγού είναι χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο περιθώριο κέρδους στις 
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χώρες της Ε.Ε.-27. Αντίθετα, το μερίδιο του φαρμακοποιού είναι υψηλότερο σε 

σύγκριση με το μέσο όρο του αντίστοιχου μεριδίου των χωρών της Ε.Ε.-27 (23,8% 

έναντι 20,9%).   

Με βάση τα παραπάνω, και πέρα από τα μεθοδολογικά προβλήματα, η πορεία της 

φαρμακευτικής δαπάνης φαίνεται πως είναι «ανεξάρτητη» από τη λήψη των 

μέχρι σήμερα ληφθέντων μέτρων, και επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τον όγκο 

των καταναλισκόμενων φαρμάκων και λιγότερο από την τιμή τους ή το σύστημα 

ασφαλιστικής τους αποζημίωσης.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολυάριθμες προτάσεις για μέτρα που αποσκοπούν στην 

αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς φαρμάκου, χρησιμοποιώντας μια ολιστική 

προσέγγιση του φαρμάκου ως αγαθό. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα 

προτεινόμενων μέτρων με κύριο στόχο τη μείωση των δαπανών και τον 

εξορθολογισμό του συστήματος αποτελούν: 

- η ενθάρρυνση της καινοτομίας στα πρωτότυπα φάρμακα και επιβράβευση της  

αποδοτικότητας στα γενόσημα φάρμακα μέσω κατάλληλης τιμολογιακής 

πολιτικής,  

- αναθεώρηση τιμών ανά τετραετία,  

- έλεγχος της ανεξέλεγκτης και καθοδηγούμενης συνταγογράφησης μέσω 

στοχευμένων πολιτικών αποζημίωσης,  

- ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση του συστήματος και διασφάλιση της 

ηλεκτρονικής καταγραφής κάθε είδους παροχής προς τους ασφαλισμένους,  

- κωδικοποίηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το 

σύστημα υγείας,   

- κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα για την κατεύθυνση από 

τις ακριβότερες επιλογές σε οικονομικότερες αποτελεσματικότερες λύσεις κ.λπ. 

[4]. 
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5.5 Έρευνα της εταιρείας Κ-Research 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα διπλής Έρευνας της 

Κάπα Research για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με αντικείμενο 

τον ΕΟΠΥΥ. Στην έρευνα τέθηκαν σε ασφαλισμένους και γιατρούς ερωτήματα 

σχετικά με τον οργανισμό και οι απαντήσεις αποτυπώνουν την εικόνα που έχει η 

ελληνική κοινωνία για τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια Υγεία. 

 

        Κατά την περίοδο που διανύουμε θα πρέπει καθημερινά να τίθεται το 

ακόλουθο ερώτημα: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει 

στους πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με χαμηλότερο κόστος;  

Οι δυο (2) έρευνες που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι πολύς κόσμος δεν είναι 

δυσαρεστημένος από τις υπηρεσίες υγείας παρά την υποχρηματοδότηση του 

Συστήματος. Θεωρούν όμως, ότι ο Οργανισμός πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά, 

ίσως επειδή έχουν πια αντιληφθεί ότι χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ο 

ΕΟΠΥΥ θα αποτελεί σύντομα παρελθόν.  

Συνακολούθως,  ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζος σε συνέντευξή του 

στο βήμα «Το Βήμα», [6] δεσμεύεται ότι δεν θα κοπούν παροχές υγείας, ωστόσο 

τονίζει ότι δίδεται αγώνας περιορισμού της σπατάλης. Τοποθετήσεις και προτάσεις 

για τη σωτηρία του ΕΣΥ και ειδικότερα του ΕΟΠΥΥ κάνουν επίσης ο πρόεδρος της 

Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, καθηγητής κ. Δ. Κρεμαστινός, ο 

κοσμήτορας της ΕΣΔΥ, καθηγητής κ. Ι. Κυριόπουλος και ο πρώην αντιπρόεδρος του 

ΕΟΠΥΥ, λέκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυρ. Σουλιώτης. 
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Σχήμα  5.7. Αποτελέσματα έρευνας Κ-RESEARCH για την αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ  

                   Πηγή :Κ-RESEARCH 

 
          Έντονες είναι το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις σχετικά με το αν είναι 

δαπανηρό το σύστημα υγείας και αν μπορεί να προσφέρει τις ίδιες - αν όχι 

καλύτερες - υπηρεσίες στους πολίτες με μικρότερο κόστος. Τη στιγμή που 

υπάρχουν, αναμφισβήτητα, πιέσεις και από τους δανειστές της χώρας μας, προς την 

κατεύθυνση των περικοπών, οι δύο έρευνες που διενεργήθηκαν τον περασμένο 

Σεπτέμβριο - η μία απευθυνόταν στους πολίτες και η δεύτερη στο ιατρικό σώμα - 
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δίνουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την ανάλυσή τους προκύπτει, μεταξύ 

άλλων, ότι οι πολίτες, στη μεγάλη πλειονότητά τους (85%), είναι ικανοποιημένοι 

από το επίπεδο της υγείας τους.  

Παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης, ο ένας στους δύο εκφράζεται θετικά για τις 

υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Πλην όμως, οι περισσότεροι θεωρούν ότι 

πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά ο Οργανισμός με διάφορους τρόπους (αύξηση 

συμμετοχής ασφαλισμένων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, επιβολή φόρων σε 

προϊόντα που βλάπτουν την υγεία κ.τ.λ.), ενώ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός 

δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανά δήμο.  

Από την πλευρά τους, οι γιατροί σε ποσοστό 49% ζητούν την αντικατάσταση 

του ΕΟΠΥΥ από άλλον ενιαίο φορέα. Οι έξι στους δέκα αναφέρουν ότι δεν έχουν 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, κυρίως διότι δεν είναι ικανοποιητική η αμοιβή. Η 

συντριπτική πλειονότητα των γιατρών δηλώνει ότι κάνει χρήση του συστήματος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε ό,τι αφορά τους συμβεβλημένους με τον 

ΕΟΠΥΥ γιατρούς, σημαντικό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι μόνο ο ένας στους 

δέκα εξαντλεί το πλαφόν των επισκέψεων που μπορεί να κάνει από το πρώτο 

δεκαπενθήμερο.  

 

Θα πρέπει βέβαια για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, να εκτιμηθεί ό,τι 

αναφορικά με τις υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η Ελλάδα διαθέτει 

τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανά 1.000 κατοίκους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ 

(5,7 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους το 2010, με δεύτερη την Αυστρία με 4,6, ενώ 

χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία έχουν 3,6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους). Σε 

κάθε γιατρό αντιστοιχούν 175 κάτοικοι και 42 χρονίως πάσχοντες. Η χώρα μας 

διαθέτει σχεδόν πέντε κλίνες ανά 1.000 κατοίκους (με μέσο όρο στην ΕΕ τις 5,7 

κλίνες) και καθεμιά από αυτές αντιστοιχεί σε 217 κατοίκους και σε 51 χρονίως 

πάσχοντες. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρέχονται μέσω 138 

νοσοκομείων του ΕΣΥ, 203 Κέντρων Υγείας, 150 Μονάδων υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην 

ΙΚΑ), 175 ιδιωτικών κλινικών, 4.000 διαγνωστικών κέντρων και εκατοντάδων 

αγροτικών ιατρείων. Επίσης περίπου 50.000 γιατροί (ιδιώτες και του ΕΣΥ χωρίς τους 
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οδοντιάτρους) εξυπηρετούν ασφαλισμένους, εκ των οποίων οι 30.000 

πιστοποιημένοι μπορούν να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά.  

Όπως συμπεραίνουν οι ερευνητές : 

 «Εχουμε, δηλαδή, ποσοτικά το πιο εκτεταμένο πλέγμα σημείων παροχής υπηρεσιών 

υγείας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ»  

 

Α. Προσφορά, ζήτηση και χρήση  

Τον υψηλότερο δείκτη επισκέψεων σε γιατρό σε ετήσια βάση μεταξύ των χωρών 

του ΟΟΣΑ έχει η Ελλάδα, όπως συμπεραίνουν οι ερευνητές. Κάθε πολίτης 

επισκέπτεται 4,2 φορές το χρόνο κάποιον γιατρό. Ο δείκτης πάντως φαίνεται να 

μειώνεται αφού το 2009 ήταν 4,4. Η επισκεψιμότητα είναι συνάρτηση της ηλικίας 

(φθάνει ως τις 6 επισκέψεις τον χρόνο στους συνταξιούχους). Είναι επίσης 

υψηλότερη στις γυναίκες (πέντε επισκέψεις) σε σχέση με τους άνδρες (τέσσερις 

επισκέψεις).  

Το 58% των πολιτών επισκέφθηκε τον τελευταίο χρόνο γιατρό του συστήματος 

υγείας (ΕΟΠΥΥ, ΕΣΥ κτλ.) και το 42% επισκέφθηκε ιδιώτη γιατρό τον οποίο πλήρωσε 

ο ίδιος. Για να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς, τον τελευταίο χρόνο έγιναν 

περίπου 20 εκατομμύρια επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΣΥ και των Ταμείων.  

Ωστόσο, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στους ασφαλισμένους του 40 εκατομμύρια επισκέψεις 

τον χρόνο (23 εκατομμύρια στις μονάδες υγείας - πρώην ΙΚΑ, 13 εκατομμύρια 

επισκέψεις στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και 4 εκατομμύρια 

επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία γιατρών του ΙΚΑ).  

 

2. Ποιότητα υπηρεσιών  

Παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης, το 42% των Ελλήνων κρίνουν θετικά τον 

ΕΟΠΥΥ, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης ανεβαίνει στο 45% μεταξύ όσων έκαναν 

χρήση των υπηρεσιών του.  

Το 86% όσων νοσηλεύτηκαν δηλώνουν ικανοποιημένοι, με τον δείκτη να 

παρουσιάζει σοβαρή διαφοροποίηση μεταξύ νοσοκομείων ΕΣΥ (80% ικανοποίηση) 

και ιδιωτικών κλινικών (96% ικανοποίηση).  

Το 30% όσων επισκέφθηκαν γιατρό του συστήματος υγείας πλήρωσε κάποιο 

χρηματικό ποσό, δεν μπόρεσε δηλαδή να καλύψει την επίσκεψη με το ασφαλιστικό 



 
158 

του βιβλιάριο. Επίσης, το 4,7% δηλώνει ευθέως ότι πλήρωσε «φακελάκι» για να 

εξυπηρετηθεί σε νοσοκομείο.  

 

3. Ο έλεγχος είναι το «κλειδί»  

Οι εννέα στους δέκα Έλληνες γιατρούς κάνουν χρήση των συστημάτων e-

syntagografisi και e-diagnosis δίδοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του 

«δρομολογίου» που κάνει ένα φαρμακευτικό σκεύασμα.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του διαστήματος Μαρτίου - Αυγούστου 2012, το σύστημα 

υγείας προσέφερε στους ασφαλισμένους 36 εκατομμύρια ιατρικές πράξεις και 

εξετάσεις. Μάλιστα υπάρχει αναλυτική καταγραφή 2.100 διαφορετικών πράξεων 

και εξετάσεων (π.χ., ποιοι γιατροί τις παρήγγειλαν, σε ποια διαγνωστικά κέντρα 

έγιναν, πόσες εκτελέστηκαν σε εργαστήρια του ΕΣΥ κτλ.). Από αυτές το 80% 

πραγματοποιείται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φορείς (διαγνωστικές 

κλινικές) και το 20% από τις δομές του ΕΣΥ (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες 

Υγείας - ΙΚΑ). Παρ' ότι δόθηκε η δυνατότητα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες να 

πραγματοποιούν μέσω του ΕΟΠΥΥ εξετάσεις και ιατρικές πράξεις σε ιατρικές 

μονάδες της επιλογής τους, η δαπάνη δεν αυξήθηκε.  

Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η δαπάνη που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα 

διαγνωστικά κέντρα και στις κλινικές για ιατρικές εξετάσεις και πράξεις δεν θα 

ξεπεράσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Σε αυτό φαίνεται ότι έχουν συμβάλει και οι 

γιατροί, τόσο οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ όσο και οι μη συμβεβλημένοι, αφού 

έχει μειωθεί η μέση δαπάνη ανά παραπεμπτικό. Αυτή κινείται σήμερα στα 65 ευρώ, 

ενώ πριν από την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση μέσω του e-

diagnosis έφθανε τα 100 ευρώ. 

Σχεδόν όλοι πάντως οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι υπάρχει πολυφαρμακία στη 

χώρα μας, ενώ 6 στους 10 θεωρούν πως οι γιατροί συνταγογραφούν ακριβά 

φάρμακα, χωρίς αυτά να είναι πάντα απαραίτητα. 

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις παίρνει φάρμακα 

χωρίς συνταγή γιατρού από τον φαρμακοποιό, ενώ στις μισές από αυτές τις 

περιπτώσεις το φάρμακο έχει συστήσει ο φαρμακοποιός και όχι ο γιατρός. 
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Ιδιαίτερο μνείας είναι το γεγονός ότι, όπως προέκυψε, πολλοί ασφαλισμένοι 

επιβαρύνονται οι ίδιοι για αρκετές εξετάσεις και φάρμακα.  

Αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά προτιμούν να επιβαρυνθούν οι ίδιοι 

από το να απευθυνθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δείχνει να μην 

επαρκεί μετά τις περικοπές.  

Τέλος παρατίθενται οι απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις συνοπτικά όπου η 

έρευνα έδειξε ότι:   

· Η συνταγογράφηση φαρμάκων είναι ο δεύτερος συχνότερος λόγος επίσκεψης στον 

ιατρό.  

· Περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 59%) ασφαλισμένους που επισκέφθηκαν 

ιατρό, δηλώνουν ότι, η συνταγογράφηση των φαρμάκων έγινε ηλεκτρονικά ενώ 

χειρόγραφα πραγματοποιήθηκε μόνο σε ποσοστό 39%. Ωστόσο, φαίνεται ότι το 

τελευταίο εξάμηνο, το ποσοστό της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση. 

· Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 46%) δήλωσαν ότι η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση και η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ έχει δυσχεράνει την πρόσβαση σε 

φάρμακα και εξετάσεις σε σχέση με παλαιότερα. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες σε 

ποσοστό 76% θεωρούν ότι μπορούν να περιοριστούν δραστικά οι σπατάλες στην 

υγεία, χωρίς να μειωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους. 

Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των ιατρών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 

ευρήματα της έρευνας για τη χρήση των γενοσήμων και τη συνταγογράφηση βάσει 

δραστικής ουσίας: 

· Το σύνολο σχεδόν των πιστοποιημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ (ποσοστό πάνω από το 

90%) χρησιμοποιούν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ οι 

υπόλοιποι που δεν το χρησιμοποιούν, αναφέρουν ως κυριότερη αιτία ότι δεν 

χρειάζεται ή ότι δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

· Σε ότι αφορά τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων, 8 στους 10 γιατρούς (ποσοστό 

78%) με πιστοποίηση στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν θετική 

γνώμη για τα γενόσημα, ενώ 9 στους 10 (ποσοστό 91%) δήλωσε ότι συνταγογραφεί 

γενόσημα εφόσον γνωρίζει ότι κυκλοφορούν νόμιμα και είναι καλής ποιότητας. 

· Η πλειοψηφία των πιστοποιημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ (ποσοστό 87%) θεωρεί ότι 

αρμόδιος για να κρίνει το σκεύασμα που θα δοθεί στον ασθενή, βάσει δραστικής 
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ουσίας είναι ο ιατρός. Επιπλέον, το 38% των ιατρών θεωρούν ότι η 

συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία δε θα μειώσει τη δαπάνη, το 34% ότι 

θα μειώσει τη δαπάνη αλλά με κίνδυνο της υγείας των ασθενών και μόνο το 23% 

πιστεύει ότι θα μειώσει τη δαπάνη χωρίς κίνδυνο της υγείας των ασθενών.  

       

        Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το 61,8% των πολιτών κρίνει "μάλλον 

αρνητικά" και "αρνητικά" τον ΕΟΠΥΥ και μόλις το 37% "θετικά" και "μάλλον θετικά", 

ενώ το 50% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι ο οργανισμός πρέπει να 

αντικατασταθεί  με κάτι καλύτερο, ενώ το 40% δηλώνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει, 

αλλά να βελτιωθεί η λειτουργία του. 

Η εμπλοκή στη χρηματοδότηση του οργανισμού, επεσήμαναν οι επιστήμονες, έχει 

δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα αναξιοπιστίας του απέναντι στους γιατρούς, τους 

φαρμακοποιούς και τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να 

δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια τους πολίτες που περιμένουν να εξυπηρετηθούν 

από αυτόν. 

Διάγραμμα 5.8 : Απάντηση στην ερ. «Από την εμπειρία αυτούς τους μήνες λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ, με ποια άποψη θα συμφωνούσατε» 

 
 

 

41%

49%

8% 2%

Να συνεχιετεί η προσπάθεια

του ΕΟΠΥΥ

Να αντικατασταθεί ο ΕΟΠΥΥ με

κάτι καλύτερο

Να καταργηθεί ο ΕΟΠΥΥ και να

επσστρέψουμε στο

προηγούμενο καθεστώς 

ΔΑ

 
 

Σχήμα  5.8 : Απάντηση στην ερ. «Από την εμπειρία αυτούς τους μήνες λειτουργίας του 
ΕΟΠΥΥ, με ποια άποψη θα συμφωνούσατε» 

Πηγή : Έρευνα K-Research 
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76%

21%
3%

ΝΑΙ & Μάλλον ΝΑΙ

ΌΧΙ & Μάλλον ΌΧΙ

ΔΓ  &  ΔΑ

 

Σχήμα   5.9 : Απάντηση στην ερ. «Λόγω της μεγάλης οικ. κρίσης, θεωρείτε ότι μπορεί να 
μειωθεί δραστικά η σπατάλη χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ» 

Πηγή : Έρευνα K-Research 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 . Δημόσια και Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας για το 2011 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ (σε δις Ευρώ) Κατά κεφαλήν (σε Ευρώ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ  13,120 1.217,2 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ   6,318    585,7 

Πηγή : Έρευνα K-Research 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΟΠΥΥ  2012 

 
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2012 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2011 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 795.000.000 2.015.770.000 -60,55 

ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ – 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

- 41.850.000 -100,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

4.634.350.000 5.035.859.022 -7,97 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

82.300.000 33.888.878 -75,13 

 

Πηγή : Έρευνα K-Research 
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Εξάλλου, στο ερώτημα αν συμφωνούν «να φορολογηθούν προϊόντα 

αποδεδειγμένης βλαπτικής αξίας (π.χ. τσιγάρα) ώστε μέρος των εσόδων να πηγαίνει 

στον ΕΟΠΥΥ», το 53% απάντησε «συμφωνώ» και το 41% «μάλλον», ενώ στο 

ερώτημα αν συμφωνούν «στην αυξημένη συμμετοχή στα φάρμακα για όσους έχουν 

εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ», το 47,2% απάντησε «συμφωνώ» και το 27,3% 

«μάλλον», ενώ μόλις το 5,5% διαφώνησε. 

 

           Στην ίδια έρευνα παρουσιάστηκαν και οικονομικά στοιχεία που αφορούν στον 

ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με αυτά, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2012 

παρουσιάζει απόκλιση της τάξεως του 60,56% από τις εκτιμήσεις του 2011. Έτσι, 

ενώ οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων που μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

(ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) είχαν προϋπολογιστεί στα 2,015 δισ. ευρώ, τελικά στον 

Οργανισμό εισέρρευσαν 793 εκατ. ευρώ! Ομοίως, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα 

εισέπραττε 41,8 εκατ. ευρώ από φόρους, τέλη («τσιγαρόσημο κ.λπ.) δεν εισέπραξε 

τίποτα ενώ και από τις ασφαλιστικές εισφορές υπάρχει έλλειμμα.  
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5.6   Έρευνα της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ [7] 

 

              Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ, ενός ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, που θα διασφάλιζε 30 χρόνια μετά την πρώτη του εξαγγελία, την ισότιμη 

πρόσβαση των πολιτών σε μια αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

απέχει ως φαίνεται, πολύ από τις αρχικές προσδοκίες. 

Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 

της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1.200 

ατόμων (800 ασφαλισμένοι & 400 συνταξιούχοι), από τις 14 έως 20 Μαΐου 2013, 

από ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε στόχο να καταγράψει το επίπεδο ικανοποίησης 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

ΕΟΠΥΥ. 

             Συγκεκριμένα, 6 στους 10 ασφαλισμένους (58,1%) αξιολογούν ως χειρότερη 

τη παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Οργανισμού, σε σχέση με την 

κατάσταση προ σύστασης ΕΟΠΥΥ (το 8,7%, θεωρεί ότι το επίπεδο των παροχών 

βελτιώθηκε) ενώ 3 στους 10 (32,1%) δηλώνουν ότι πάντα επιβαρύνονται οι ίδιοι για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία 1-2 χρόνια.  

Συνολικά, πάνω από τους 6 στους 10 ερωτηθέντες (65,1%), έχουν επιβαρυνθεί 

οικονομικά.  

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων (93,3%), κρίνει αναγκαία τη 

δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου για τους ανασφάλιστους 

επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. 

Από την έρευνα στους συνταξιούχους προκύπτει ότι μόνο το 18,3% αξιολογεί θετικά 

το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ, ενώ 1 στους 2 κρίνει 
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ανεπαρκή την παροχή υπηρεσιών και το ίδιο ποσοστό επιβαρύνθηκε οικονομικά για 

την εξασφάλιση της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Κατά ανάλογο Δημοσίευμα  το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί κατόπιν τούτων ότι «ο ΕΟΠΥΥ 

απέχει πολύ από τις προσδοκίες». 

Το βασικότερο εύρημα της έρευνας, αποτελεί η δυσαρέσκεια για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ. Παράλληλα, μόλις το 18,3% των ερωτηθέντων συνταξιούχων 

αξιολογεί θετικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Α.   Ασφαλισμένοι και ΕΟΠΥΥ 

Το βασικότερο εύρημα της έρευνας, αποτελεί η δυσαρέσκεια για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ. 

Συγκεκριμένα : 

1. Σχεδόν οι 6 στους 10 ασφαλισμένους (58,1%) αξιολογούν ως χειρότερη τη 

παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Οργανισμού, σε σχέση με την 

κατάσταση προ σύστασης ΕΟΠΥΥ. Μόλις το 8,7%, θεωρεί ότι το επίπεδο των 

παροχών βελτιώθηκε. 

25%

32%

15%

8%

1%

19%

Πολύ Χειρότερη

Χειρότερη

Ίδια

Καλύτερη

Πολύ καλύτερη

ΔΑ

 

Σχήμα  5.10 : Απάντηση στο «πώς κρίνετε το επίπεδο υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα, 
εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, κόστος κ.λπ.) σε σχέση με την προ-ΕΟΠΥΥ κατάσταση» 
(ερώτημα σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ) 
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Πίνακας  5.5 : Απάντηση στο «πώς κρίνετε το επίπεδο υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα, 
εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, κόστος κ.λπ.) σε σχέση με την προ-ΕΟΠΥΥ κατάσταση» [7] 

Εκτίμηση Κατάστασης σε σχέση 
με την προ- ΕΟΠΥΥ εποχή 

Ποσοστό  (%)  

Πολύ Χειρότερη 25,1 

Χειρότερη 33,0 

Ίδια 14,5 

Καλύτερη  7,9 

Πολύ καλύτερη  0,8 

ΔΑ 18,7 

2. Οι 3 στους 10 ασφαλισμένους (32,1%) δηλώνουν ότι πάντα επιβαρύνονται οι ίδιοι  

για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία 1-2 χρόνια, ενώ συνολικά πάνω 

από τους 6 στους 10 ερωτηθέντες (65,1%), απαντά ότι έχει χρειαστεί να 

επιβαρυνθεί οικονομικά. 

3. Σχεδόν οι μισοί ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ που συμμετείχαν στην έρευνα (54,1%), 

απαντούν ότι εάν δεν είχαν πρόσβαση στην περίθαλψη λόγω έλλειψης 

ασφαλιστικής ενημερότητας, θα αναγκάζονταν να πληρώσουν για τις 

ιατροφαρμακευτικές παροχές, ενώ μόλις οι 3 στους 10 (33,9%), θα είχαν τη 

δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. 

4. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων (93,3%), κρίνει αναγκαία τη 

δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου για τους ανασφάλιστους 

επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. 

 

Σχήμα   5.11 : Απάντηση στο «αν πιστεύετε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία Κοινωνικού 
Ιατρείου και Φαρμακείου για τους ανασφάλιστους επαγ/βιοτέχνες και εμπόρους» 
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Β.  Συνταξιούχοι και ΕΟΠΥΥ 

Σημαντικά συμπεράσματα αντλούνται και από την ειδική έρευνα στους 

συνταξιούχους που προστρέχουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα: 

1. Μόλις το 18,3% των ερωτηθέντων συνταξιούχων αξιολογεί θετικά το επίπεδο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ. 

 

Σχήμα   5.12 : Απάντηση στο «πώς κρίνετε το επίπεδο υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα, 
εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, κόστος κ.λπ.) σε σχέση με την προ-ΕΟΠΥΥ κατάσταση» 
(Ερώτημα σε Συνταξιούχους) 

2. 1 στους 2 συνταξιούχους (48,3%) κρίνει ως ανεπαρκή την παροχή υπηρεσιών του 
ταμείου. 

3. Πάνω από 1 στους 2 συνταξιούχους (53,6%), επιβαρύνθηκε οικονομικά για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

4. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων Συνταξιούχων της έρευνας (92%), 
εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο για τους 
ανασφάλιστους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. 
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Σχήμα 5.13 : Απάντηση στο «αν πιστεύετε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία Κοινωνικού 
Ιατρείου και Φαρμακείου για τους ανασφάλιστους επαγ/βιοτέχνες και εμπόρους»    
(Ερώτημα σε Συνταξιούχους) 
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5.7. Η άποψη των Γιατρών του ΕΟΠΥΥ [8] 

Μετά την έρευνα που πραγματοποίησε ο μεγαλύτερος οργανισμός σε 

θέματα ιατρικών διαδικτυακών ερευνών leadphysician.com, όπως ανακοίνωσε η 

Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι- ΕΟΠΥΥ), στη συνταγογράφηση οι Έλληνες γιατροί είναι 

έβδομοι από το τέλος με μέσο όρο συνταγών ανά μήνα 210 μεταξύ 29 χωρών. Στις 

τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται σύμφωνα με έρευνα οι 

Έλληνες γιατροί στο θέμα της συνταγογράφησης, με πρόσφατα στοιχεία του 2012.  

Η διεθνής έρευνα απέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα σε Μ.Ο 

συνταγών ανά μήνα, τόσο σε σχέση με χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά όπως η 

Γερμανία (250), η Τσεχία (500), η Ουγγαρία (550), το Βέλγιο (280), η Αυστρία (220) 

όσο και σε σχέση με χώρες του Νότου όπως η Ιταλία (250) και η Πορτογαλία (250). 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σοβαρή απόδειξη ότι οι μελετητές των 

μεταρρυθμίσεων του χώρου του Φαρμάκου στην Ελλάδα οφείλουν να 

αναζητήσουν αλλού τις αιτίες της υπέρογκης φαρμακευτικής δαπάνης που 

κατασπαταλά το 64% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως. Η πολιτική για την 

πάταξη του φαινομένου καθώς επίσης και η τιμωρία των υπευθύνων είναι 

περισσότερο από ποτέ επιτακτική [8]. 

 

Σχήμα 5.14. Μέσος όρος συνταγών ανά μήνα και συνταγές ανά ασθενή σε παγκόσμια 

κατάταξη    
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5.8   Έρευνα της Pulse [9] 

 

         Η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, πραγματοποίησε κατά το 

Φθινόπωρο του 2013 πανελλαδική έρευνα, σε σχέση με την κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί μετά τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, όπως κατεγράφη σε πανελλαδικό 

δείγμα των 1.781 πολιτών, εκ των οποίων οι 1.370 (77%) είναι αποδέκτες των 

υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν τη σαφή προτίμηση της πλειοψηφίας των 

ασφαλισμένων στον φορέα, να επισκέπτεται ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με 

τον ΕΟΠΥΥ ενώ επίσης, φαίνεται ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών να εκτιμά ότι έχει 

περιοριστεί η σπατάλη στο δημόσιο σύστημα υγείας μέσω της καλύτερης 

οργάνωσης και διαχείρισης [9]. 

 Εξάλλου, τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν τις ελλείψεις του ασφαλιστικού 

οργανισμού αλλά και τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Το 40% των ασφαλισμένων 

επισκέπτονται τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ μία ή δύο φορές το τρίμηνο, ενώ πολίτες 

μεγαλύτερων ηλικιών επισκέπτονται συχνότερα τις ιατρικές δομές του 

ασφαλιστικού φορέα. 

          Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος λόγος της επίσκεψης στο ιατρεία του ΕΟΠΥΥ 

είναι η συνταγογράφηση σε ποσοστό 52%, ενώ για διάγνωση επισκέπτονται τους 

γιατρούς του οργανισμού μόνο το 29% και για θεραπεία το 10% των ασφαλισμένων. 

Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η επιλογή γιατρού που πραγματοποιούν οι 

ασφαλισμένοι, αφού το 59% επισκέπτονται ιδιώτες – συμβεβλημένους γιατρούς με 

τον ΕΟΠΥΥ και μόνο το 19% τους γιατρούς των πολυϊατρείων του Οργανισμού. 

Επίσης, οι κύριες ειδικότητες των γιατρών που επισκέπτονται οι ασφαλισμένοι είναι 

παθολόγοι (76,1%), καρδιολόγοι (34,2%), ορθοπεδικοί (22%), οφθαλμίατροι 

(16,2%), γυναικολόγοι (12,1%) και παιδίατροι (9,2%). 

Οι υπόλοιπες ειδικότητες όπως φαίνεται από την έρευνα έχουν μικρότερη ζήτηση, 

όπως για παράδειγμα ενδοκρινολόγοι (5,9%) οδοντίατροι (4%) χειρουργοί (2,7%) 

και αγγειολόγοι (0,2%), καθώς -όπως φαίνεται- οι ασφαλισμένοι προτιμούν να 

απευθύνονται κυρίως σε ιδιώτες γιατρούς ή σε δημόσια νοσοκομεία για αντίστοιχες 

περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας. 
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Οι πολίτες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο κρίνουν αναγκαίες τις αλλαγές στον 

ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό που ξεπερνά το 63%, καθώς εκτιμούν ότι η πρόσβασή τους στα 

ιατρεία του οργανισμού είναι από προβληματική (38%) έως και δύσκολη (20%). 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι, παρά το γεγονός ότι επιλέγουν 

ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Οργανισμό, θα προτιμούσαν το ιατρικό 

προσωπικό του ασφαλιστικού φορέα να είναι πλήρως και αποκλειστικά 

απασχολούμενοι στον ΕΟΠΥΥ (51%). 

Παράλληλα, θα προτιμούσαν να λειτουργούν τα ιατρεία σε 24ωρη βάση (54%), ενώ 

το 24% προτιμά να υπάρχει πρωινή και απογευματινή βάρδια και μόνο το 11% ένα 

συνεχές οκτάωρο λειτουργίας των ιατρείων. 

Αξιολογώντας τη λειτουργία των ιατρικών δομών του ΕΟΠΥΥ σήμερα δηλώνουν 

ικανοποιημένοι το 34% των ερωτώμενων (13% πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένοι 

και 21% αρκετά ικανοποιημένοι) ενώ το 28% αισθάνεται μέτρια ικανοποίηση από τα 

ιατρεία του οργανισμού. 

Σημαντικότατο εύρημα είναι ότι συνολικά το 63% του δείγματος κρίνει απαραίτητες 

τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, κρίνοντας όμως θετικά τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό 

της σπατάλης στην υγεία (31%), ενώ σε ποσοστό 26% εκτιμούν ότι έχει περιοριστεί 

σε μέτριο βαθμό το «πάρτι» της κακοδιαχείρισης στην υγεία. 

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) κρίνουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 

μείωσης της δαπάνης είναι η καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του συστήματος 

υγείας, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής των φαρμάκων ή ο έλεγχος των 

συνταγογραφήσεων έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Οι πολίτες όμως επίσης, απαιτούν τη διαρκή αξιολόγηση των ιατρών του δημόσιου 

συστήματος υγείας σε ποσοστό 90% (σίγουρα ναι 79%, μάλλον ναι 11%) και 

καταγράφουν ως το σημαντικότερο στοιχείο εμπιστοσύνης στον γιατρό τη διαρκή 

εκπαίδευση και ενημέρωση (25%), την εξειδίκευσή του (23%), την επιστημονική του 

κατάρτιση (19%) και την κλινική του εμπειρία (19%), ενώ μικρότερη βαρύτητα έχει η 

προϋπηρεσία (4%) και η συμμετοχή του σε ερευνητικές δραστηριότητες (2%) [9]. 
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5.9   ΕΟΠΥΥ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Μετά των όσων παρουσιάστηκαν και αποτελούν βασικά τα αποτελέσματα έγκυρων 

ερευνών με αξιολογητές τόσο τους ειδικούς όσο και τους ίδιους τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να δοθεί πλέον και έμφαση στα πραγματικά 

στοιχεία κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, όπως καταγράφονται μετά την ίδρυσή 

του.   

        Το βασικό εύρημα λοιπόν της έρευνας της ΙΜΕ ΓΕΣΒΕΕ, που παρουσιάστηκε 

στην παρ. 5.7 [7] είναι ότι,  ΤΕΛΙΚΑ, ο “εξορθολογισμός” και το “νοικοκύρεμα” των 

οικονομικών της υγείας έχουν οδηγήσει στην απαξίωση της ιατρικής περίθαλψης 

των ασφαλισμένων. Είναι γεγονός ότι στη μικρή αυτή διάρκεια λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ, η ΓΕΣΒΕΕ εκτιμά ότι διαλύονται ακόμη και αυτές οι ανεπαρκείς δομές του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μάλιστα την κρίσιμη ώρα, που η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης 

καθιστά τη δημόσια και δωρεάν περίθαλψη επιτακτικότερη, οι δημόσιες δομές 

αποδιαρθρώνονται και συρρικνώνονται δραματικά. Έτσι, εκτιμά ότι εννιάμιση 

εκατομμύρια ασφαλισμένοι στριμώχνονται κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΥΥ σε 

ένα σύστημα με λιγότερους γιατρούς, μειωμένες παροχές, μεγαλύτερη οικονομική 

επιβάρυνση των ασθενών και έναν ελλειμματικό στην πράξη προϋπολογισμό. 

 

Τι προϋπολογισμό όμως έχει ο ΕΟΠΥΥ? 

 

Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ έχει ως πηγή το 0,6% του ΑΕΠ για 9,5 εκ. 

ασφαλισμένους (2012) ενώ ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ  (2011) ήταν 1,4% του ΑΕΠ 

για 4 εκ. ασφαλισμένους. Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, 

υπάρχουν θεωρητικά έσοδα 6,2 δις και ανελαστικά έξοδα 7 δις, δηλαδή, 

δεδηλωμένο έλλειμμα 800 εκ ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα 2,5 δις που 

κληρονόμησε το ταμείο από την εισροή των ελλειμμάτων των εισερχομένων 

ταμείων. Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι κλειστός στα 350 εκ. ευρώ για τα 

εργαστήρια. 
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Αναλυτικά και σύμφωνα με την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων του 

Οργανισμού: 

  Για το 2012,  από τα 6,73 δις ευρώ, που είχαν προϋπολογιστεί ως έσοδα για 

το 2012, εισήλθαν τελικά στα ταμεία του Οργανισμού 5,655 δις ευρώ. 

Πρόκειται δηλαδή για υστέρηση εσόδων περίπου 1,1 δις ευρώ. 

     Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, κατά κύριο, αν όχι αποκλειστικό λόγο, στη 

δραματική υστέρηση εισφορών κατά το 2012, οι οποίες από 4,634 δις, 

που είχαν προϋπολογιστεί, εισπράχθηκαν τελικά 2,237 δις. Απώλεια που 

αγγίζει τα 1,4 δις ευρώ. 

 Την ίδια ώρα οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2012 ξεπερνούσαν τα 7 δις 

ευρώ. Αξιοσημείωτη υπέρβαση στο σκέλος των δαπανών είναι η δαπάνη για 

τις διαγνωστικές εξετάσεις, που από 347εκ. ευρώ έφτασε στα 486 εκ. ευρώ, 

καθώς και η δαπάνη για τις ιδιωτικές κλινικές, που από τα 

προϋπολογισθέντα 583 εκ. ευρώ έφτασε τα 958 εκ. ευρώ. 

 Αποτέλεσμα ήταν το συνολικό έλλειμμα του Οργανισμού για τη χρήση του 

2012 να φθάσει τα 2,2 δις (Δεκέμβριος 2012). Από αυτά, το μεγαλύτερο 

μέρος αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις, που σαν πρακτική είναι σύνηθες 

να μεταφέρονται σε επόμενη χρήση, ενώ περίπου 900 εκ. ευρώ αφορά σε 

ληξιπρόθεσμες οφειλές (από τη χρήση του 2012), που χρήζουν άμεσης 

εξόφλησης. Από τα 900 εκ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα 563 εκ. ευρώ 

είναι προς τον ιδιωτικό τομέα και τα 331 εκ. ευρώ προς Φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

 Μάλιστα η ΓΕΣΒΕΕ θεωρούσε ότι και για το 2013 η δαπάνη προϋπολογίζεται 

ότι θα ξεπεράσει τα 7 ~7,5 δις ευρώ και σε αντίστοιχο επίπεδο η πολιτεία  

θεωρούσε ότι κινούνται και τα προϋπολογισμένα έσοδα. Σε καμία ωστόσο 

περίπτωση, διατύπωνε η ΓΣΕΒΕΕ σε όλους τους τόνους, το σενάριο αυτό δεν 

μπορεί να έχει ρεαλιστική βάση καθώς δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα 

έσοδα του Οργανισμού μπορούν να ξεπεράσουν το επίπεδο του 2012 (5,65 

δις), ενώ και η δαπάνη σε ορισμένες κατηγορίες εμφανίζει περαιτέρω 

αυξητική τάση. 

 Συγκεκριμένα, η προβολή της δαπάνης για τις ιδιωτικές κλινικές αναμένεται 

να κλείσει στα 813 εκ. ευρώ, πολύ πάνω από τα 520 εκ. ευρώ, που έχουν 
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προϋπολογιστεί για τον σχετικό κωδικό. Αντίστοιχα, η δαπάνη για τα 

διαγνωστικά από 370 εκ. ευρώ, που έχει προϋπολογιστεί, αναμένεται να 

ξεπεράσει τα 560 εκ. ευρώ. 

 Μία προφανής εξήγηση για αυτήν την εξέλιξη υποστηρίζει, ότι για τις μεν 

κλινικές οι υπερχρεώσεις και η διασταλτική και πληθωριστική χρήση του 

ΚΕΝ αποτελούν βασική αιτία υπέρβασης της δαπάνης, ενώ για τα 

διαγνωστικά κέντρα η κύρια αιτία πρέπει να αναζητηθεί στην υπερ-

συνταγογράφηση, που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα και των παρά πολλών 

σημείων συνταγογράφησης (συμβεβλημένοι, πιστοποιημένοι γιατροί κ.λπ.). 

 Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η όλη συζήτηση περί προκλητής ζήτησης είναι 

διφορούμενη και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αιτιολογική βάση σε όλες 

τις προσπάθειες μεταρρύθμισης (συνήθως συρρίκνωσης) των παροχών 

υγείας. Στην πραγματικότητα, είναι πρακτικά αδύνατο να εξακριβωθεί κατά 

πόσο το όποιο επίπεδο ζήτησης αφορά πραγματικές και κατά πόσο 

προκλητές ανάγκες του πληθυσμού. Στις ανάγκες του Οργανισμού πρέπει να 

συνυπολογίσουμε και τους ασφαλισμένους των πρόσφατα ενταγμένων 

ταμείων, καθώς και το γεγονός ότι η εκτίμηση για τις αναγκαίες δαπάνες 

γίνεται σύμφωνα με το υφιστάμενο επίπεδο παροχών, του οποίου η 

επάρκεια είναι προφανές, ότι χρήζει επανεξέτασης. 

 Γίνεται σαφές ότι για το δεδομένο επίπεδο υπηρεσιών και παροχών (βάσει 

και του τροποποιημένου προς τα κάτω Ενιαίου Κανονισμού Παροχών) το 

ελάχιστο ύψος δαπάνης, προκειμένου να «κλείνει» η χρονιά στον ΕΟΠΥΥ (σε 

περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής) είναι τουλάχιστον 7 δις ευρώ. 

Ως φαίνεται, το προφανές πρόβλημα του νέου Οργανισμού είναι η απώλεια 

εσόδων από τη συρρίκνωση της εργασίας και φυσικά η λύση δεν μπορεί να 

οδηγεί σε αναζήτηση ισοδύναμων, μέσω συρρίκνωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Επιβάλλεται η αναπλήρωση των όποιων χρηματοδοτικών διαρροών 

μέσω αναζήτησης πόρων – πιθανά και από αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η υλοποίηση από τη ΓΣΕΒΕΕ του αιτήματος της 

συντριπτικής πλειοψηφίας ασφαλισμένων και συνταξιούχων στον ΟΑΕΕ για 

λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου το αμέσως επόμενο χρονικό 
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διάστημα, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 

ρόλο και την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ στην άσκηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι με την ίδρυση του  ΕΟΠΥΥ σωρεύτηκαν 

από τις υποχρεώσεις των ταμείων που συγχωνεύτηκαν στον ΕΟΠΥΥ  για τα έτη 2009 

- 2010 - 2011 ποσά που προσεγγίζουν με βάση την έκθεση του υπουργείου 

Οικονομικών τα 3,5 δις ευρώ. 

 
Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΠΥΥ προέκυψε στα τέλη του 2012 να   οφείλει: 
 
 
          Πίνακας 5.6.   Οφειλές ΕΟΠΥΥ 2009-2012 

Οφειλές  ΕΟΠΠΥ για τα έτη 2009-2011                         ΠΟΣΟ 
  

Σε ιατρούς, 570 εκ. ευρώ 

Σε διαγνωστικά κέντρα - ιδιωτικές κλινικές, 536 εκ. ευρώ 

Σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, 500 εκ. 

Σε  φαρμακοποιούς 229 εκ. 

Σε Νοσοκομεία   ΕΣΥ   1,5 εκ. 

Οφειλές ΕΟΠΠΥ για το έτος 2012            ΠΟΣΟ 
  

Σε ιατρούς,   50 εκ. ευρώ 

Σε φαρμακοποιούς 205 εκ. ευρώ 

Σε Νοσοκομεία    500 εκ. 

 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, στο ταμείο του 

οργανισμού υπήρχαν μόλις 5 εκ. ευρώ όταν ο προϋπολογισμός του ήταν 5800 εκ. Ο 

προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ως προς τα έξοδα είναι πλασματικός και σίγουρα θα 

ξεπεράσει τα 6,5 δις ευρώ με πιο πιθανή κατάληξη τα 7 δις ευρώ. Το έλλειμμα του 

ΕΟΠΥΥ θα ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ με τάση να φτάσει στα 3 δις ευρώ το 2014. 

 

Βασικές αιτίες: 

- Η χαμηλή κρατική χρηματοδότηση 0,4% του ΑΕΠ (850 εκ. ευρώ). Η κρατική 

χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τη χρηματοδότηση που υπήρχε στα 

ασφαλιστικά ταμεία που συγχωνεύτηκαν σε αυτόν είναι υποπολλαπλάσια, κάτω 

από το 30%. Ακόμα και η πρόβλεψη για χρηματοδότηση με το 0,6% του ΑΕΠ 
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αναθεωρήθηκε με το μεσοπρόθεσμο και πήγε στο 0,4% του ΑΕΠ. 

- Η αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να καταβάλουν εισφορές (οι εισροές από 

ταμεία στον ΕΟΠΥΥ το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν περίπου 230 - 250 εκ. ευρώ το 

μήνα ενώ η πρόβλεψη στο προϋπολογισμό του ήταν 400 εκ. ευρώ το μήνα). Έχουμε 

λοιπόν μια υστέρηση εσόδων μόνο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που αγγίζει το 1,8 

δις ευρώ ετήσια, αν βέβαια τα ταμεία συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές. 

(Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα όπου το ΙΚΑ αδυνατούσε τον Απρίλιο να 

καταβάλλει τις εισφορές και τις χρησιμοποίησε για την καταβολή συντάξεων ενώ, 

σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΟΓΑ δεν έχει καταβάλλει καθόλου εισφορές για το 2012.)  

 

- Η υποεκτίμηση των εξόδων για νοσήλια σε Νοσοκομεία (πρόβλεψη στον 

προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ  1,05 δις ευρώ ενώ η κατάληξη θα είναι 1,7-1,8 δις 

ευρώ). 

- Η υποεκτίμηση των δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις αφού πλέον σχεδόν το 

σύνολο από αυτές γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Αποτελέσματα της κατάστασης: 

--Τα Νοσοκομεία που έχουν ως βασικό πόρο για τα λειτουργικά τους έξοδα τα 

έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία (σήμερα μιλάμε ουσιαστικά για τον ΕΟΠΥΥ αφού 

καλύπτει το 95% των ασφαλισμένων) να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους και να παρατηρούνται  ελλείψεις σε φάρμακα, αναλώσιμα κ.λπ. 

--Ο ΕΟΠΥΥ να μην πληρώνει φαρμακεία και οι ασφαλισμένοι λόγω της απόφασης 

των φαρμακοποιών να μην διαθέτουν φάρμακα με πίστωση να αναγκάζονται να 

επιβαρυνθούν και οι ίδιοι. 

--Να μην υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός χορήγησης των ακριβών 

φαρμάκων αφού τα νοσοκομεία που τα χορηγούν δεν έχουν διαθέσιμα χρήματα για 

την αγορά τους λόγω της συρρίκνωσης των προϋπολογισμών τους κατά 30-40%  σε 

σχέση με το 2011, και η προμήθεια ακριβών φαρμάκων στα Νοσοκομεία να γίνεται 

κυρίως για τους νοσηλευόμενους σε αυτά ασθενείς χωρίς να μπορούν να κάνουν 

πρόβλεψη για τους εξωτερικούς ασθενείς. 
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5.10  Τα  (ανορθόδοξα)  Έξοδα του ΕΟΠΥΥ 
Παρότι όπως αναφέρθηκε, ακόμη και για ένα χρόνο λειτουργίας έχει σημειωθεί ήδη 

σχετικά σημαντικό έλλειμμα στον ΕΟΠΥΥ, στοιχεία της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ [10] 

(ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), που προέρχονται από πρόσφατη (29/4/13) δημοσιοποίηση των 

στοιχείων του αναλυτικού προϋπολογισμού του Οργανισμού, αναδεικνύουν 

σπάταλη εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα  για ιατρικές επισκέψεις διατίθενται 

μόλις 82 εκατ. ευρώ, για οδοντιατρική περίθαλψη 20 εκατ. Και ταυτόχρονα ο 

Οργανισμός δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του σε χιλιάδες επαγγελματίες της 

υγείας, (γιατρούς, φαρμακοποιούς, εργαστηριακούς, προμηθευτές κ.λπ.).  

 

Η δημοσιοποίηση του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα, δείχνει ότι μόνο για 

λειτουργικές δαπάνες ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια  

στιγμή για τους  ασθενείς αναλογούν  ελάχιστα  κονδύλια  για παροχές. 

 Τα στοιχεία, σύμφωνα και με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 

"Ελευθεροτυπία" (19/4/13),  δείχνουν μεγάλα ποσά να πηγαίνουν σε δαπάνες όπως 

καθαριότητα, τηλέφωνα, γραφική ύλη, έπιπλα, έξοδα κίνησης κ.λπ., ενδεικτικά, ως 

κάτωθι: 
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Λειτουργικά Έξοδα ΕΟΠΥΥ- Χρήση 2012 

 

21 εκατομ. ευρώ  για υπερωρίες  προσωπικού 

20 εκατομ.   για μισθώματα 

15 εκατομ.   προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 

14 εκατομ.  αμοιβές λοιπών που εκτελούν άγνωστης ταυτότητας 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία 

5,8 εκατομ.   για καθαρισμό γραφείων 

5,2 εκατομ.   φωτισμός και κίνηση 

2,5 εκατομ.  τηλεφωνικά. τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 

2,5 εκατομ.  προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

1,6 εκατομ.   αγνώστου ταυτότητας "λοιπές πρόσθετες παροχές" 

1,5 εκατομ.   προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

1,0 εκατομ.  ταχυδρομικά τέλη 

1,0 εκατομ.  για προμήθεια επίπλων 

800  χιλ.    ευρώ  για γραφική ύλη 

780  χιλ   για συμμετοχή σε συμβούλια 

340 χιλ.  για είδη καθαριότητας 

100 χιλ.   απολυμαντικά 

100 χιλ.   εκκενώσεις βόθρων !!! 

200 χιλ.   πλυντικά 

520 χιλ.      έξοδα κίνησης υπαλλήλων 

270 χιλ.      ημερήσιες αποζημιώσεις μετακίνησης υπαλλήλων 

300 χιλ.   νομικές υπηρεσίες ιδιωτών 

350 χιλ.  νομικές υπηρεσίες ιδιωτών 
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5.11  Ο νέος Προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ-2014 

 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της διοίκησης του Οργανισμού [11], «η 

προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών μέσα από την περιστολή περιττών εξόδων, 

ιδιαίτερα στον τομέα του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας, ταυτόχρονα με την 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, συνεχίζεται για 

τον ΕΟΠΥΥ και για το έτος 2014». 

Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2014, συγκριτικά με το 2013, στα 

έσοδα παρουσιάζεται μείωση της τάξης των 2,18 δις ευρώ. Αυτό οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην έκτακτη και ειδική χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,77 δις ευρώ 

που έλαβε ο ΕΟΠΥΥ το 2013 για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Οργανισμού μέχρι 31/12/2011. Έτσι τα πραγματικά έσοδα μειώνονται κατά περίπου 

430 εκ. ευρώ. 

 

Ειδικότερα η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από το Κρατικό Προϋπολογισμό για το 

έτος 2014 έχει προϋπολογιστεί σε 774 εκ. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2013 

ανερχόταν αρχικά σε 808 εκ. ευρώ. Άρα η πραγματική μείωση (αρχικό 

προϋπολογισθέν 2014 σε σχέση με το αρχικά προϋπολογισθέν 2013) ανέρχεται σε 

34 εκ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι ο Οργανισμός έλαβε εκ των υστέρων για το 2013 

επιπλέον πιστώσεις 300 εκ. ευρώ για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης 

λειτουργίας του, διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης για 

το 2013 σε 1.108 εκ. ευρώ. 

 

Παράλληλα, σε ότι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, η διαφαινόμενη μείωση της, 

που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 34% (διαφορά περίπου 1 δις ευρώ), δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Ειδικά για τη φαρμακευτική δαπάνη, η διαφαινόμενη μείωση της, που 

ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 34%, διαφορά περίπου 1 δις ευρώ, δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υποστηρίζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 

«Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτική δαπάνη του 2013 

ανέρχονταν σε 2.371 εκατ. ευρώ (καθαρό ποσό, ύστερα από την αφαίρεση rebate 
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και claw back) και εκεί κρατήθηκαν. Το επιπλέον ποσό μέχρι το 3.076 εκ. ευρώ που 

φαίνεται στον απολογισμό του 2013 αφορά σε μεταφορά πιστώσεων για 

υποχρεώσεις του 2012. Το 2014 η πραγματική διαφορά των 330 εκ. ευρώ θα 

καλυφθεί από τη μείωση των τιμών των φαρμάκων που θα προέλθει από την 

πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας». 

Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτική δαπάνη του 2013 

ανέρχονταν σε 2.371 εκ. ευρώ (καθαρό ποσό, ύστερα από την αφαίρεση rebate και 

claw back) και εκεί κρατήθηκαν. Το επιπλέον ποσό μέχρι το 3.076 εκ. ευρώ που 

φαίνεται στον απολογισμό του 2013 αφορά σε μεταφορά πιστώσεων για 

υποχρεώσεις του 2012.  

Το 2014 η πραγματική διαφορά των 330 εκ. ευρώ θα καλυφθεί από τη μείωση των 

τιμών των φαρμάκων που θα προέλθει από την πρόσφατη νομοθετική 

πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας. 

Οι παροχές ασθένειας του Οργανισμού φαίνεται ότι έχουν μείωση της τάξης του 

25% και εδώ όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.  

Για το 2013 προβλέπονταν 1.671 εκ. ευρώ και αυτά θα δοθούν τελικά. Τα 2.179 που 

εμφανίζονται στο σχέδιο του απολογισμού του 2013 αφορούν σε μεταφορές 

προϋπολογισμού και σε υποχρεώσεις του 2012. Έτσι, η πραγματική διαφορά με τον 

προϋπολογισμό του 2014 είναι περίπου στο 2% (31 εκ. ευρώ)[13]. 

 

Παρά τις διαβεβαιώσεις πάντως της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, φαίνεται ότι υπάρχει 

πρόβλημα με τον ισοσκελισμό εσόδων –εξόδων στον οργανισμό και αυτό είναι 

ορατό σε κάθε προϋπολογισμό.  

Η ειδικότερη περικοπή κατά 29,9% της επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ, σημαίνει ότι ο 

Οργανισμός θα πρέπει να μειώσει σε ποσοστό 30% τις δαπάνες του, δηλαδή τις 

παροχές προς τους ασφαλισμένους. 

Από τα 900 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα 563 είναι προς τον ιδιωτικό 

τομέα και τα 331 προς φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

Από τα 6,73 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί ως έσοδα για το 2012, μπήκαν 

τελικά στα ταμεία του Οργανισμού 5,655 δισ. ευρώ (υστέρηση εσόδων περίπου 1,1 

δισ. ευρώ), εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη δραματική υστέρηση 

εισφορών, οι οποίες από 4,634 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί, έφθασαν στα 
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2,237 δισ. (απώλεια 1,4 δισ. ευρώ). Παράλληλα, οι δαπάνες του Οργανισμού το 

2012 ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ με αξιοσημείωτη υπέρβαση στο σκέλος για τις 

διαγνωστικές εξετάσεις, που από 347 εκ. ευρώ έφτασε στα 486 εκ. ευρώ, καθώς και 

στη δαπάνη για τις ιδιωτικές κλινικές που από τα προϋπολογισθέντα 583 εκ. ευρώ 

έφτασε τα 958 εκ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα επιχορηγηθεί το 2014 από το κράτος μόνο με 774 

εκατ. ευρώ, όταν χρειάστηκε επιπρόσθετη κρατική χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ, 

και διαμορφώθηκε τελικά σε 1,108 δισ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ 

έχει συνολικά χρέη προς τρίτους κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ ενώ ακόμα, δεν έχει 

αποδώσει στα δημόσια νοσοκομεία 1,15 δισ. ευρώ για τα νοσήλια. 

Δηλαδή, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3 δις ευρώ και θα επιχορηγηθεί 

με 774 εκατομμύρια ευρώ! Φαίνεται δηλαδή ότι το οικονομικό πρόβλημα του 

οργανισμού είναι ορατό αλλά και αυξανόμενο.  

Τα συνολικά έσοδα του ΕΟΠΥΥ προϋπολογίζονται το 2014 στα 5,25 δισ. ευρώ, 

έναντι 7,44 δισ. το 2013. Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα και εκτιμώνται στα 3,8 δισ. (από 3,9 δισ. το 2013). 

 

 

 

 

 

5.12 Τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα  

        Παρόλες πάντως τις ενστάσεις και την δυσμενή κριτική, θα πρέπει να 

σημειωθεί το γεγονός ότι υπήρξε περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 

περίπου 1 δις. ευρώ το 2012, η οποία θα πρέπει να μνημονευτεί ότι κατέστη 

δυνατή μέσω: 

(i) αλλαγών στο σύστημα τιμολόγησης και συγκεκριμένα λόγω σημαντικής μείωσης 

των τιμών των εκτός πατέντας φαρμάκων (κατά 50% μετά τη λήξη του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας) και των γενόσημων σκευασμάτων (επιπλέον 10% κατ’ ελάχιστον),  

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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(ii) της μείωσης των περιθωρίων κέρδους των φαρμακοποιών –με στόχο ένα μέσο 

ποσοστό κάτω από 15%– και των χονδρεμπόρων, 

(iii) της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων με βάση τη 

δραστική ουσία και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, 

(iv) της επικαιροποίησης του θετικού και του αρνητικού καταλόγου 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων,  

(v) της καθιέρωσης της ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων και 

(vi) της αύξησης της συγχρηματοδότησης, δηλαδή της συμμετοχής στη δαπάνη των 

ασφαλισμένων, με ελάχιστες εξαιρέσεις για ειδικές χρόνιες παθήσεις. 

  

 

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η αυξημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων 

στη φαρμακευτική δαπάνη σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ασφαλιστικής 

τιμής των φαρμάκων που σημαίνει ότι ο ασθενής επιβαρύνεται με τη διαφορά 

(κατά 50%, σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση) σε περίπτωση που επιλέγει 

ακριβότερο φάρμακο, μεταφέρει ένα σημαντικό βάρος από τον ΕΟΠΥΥ στους 

ασφαλισμένους [12]. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι μία μερίδα του πληθυσμού μειώνει εξ ανάγκης τις 

ιδιωτικές δαπάνες υγείας, κατά την περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, 

ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα αλλά και στο προσδόκιμο 

ζωής, θέτοντας πιθανόν σε κίνδυνο την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Υποστηρίζεται από ειδικούς μελετητές [12] ότι μία υπέρμετρα μεγάλη μείωση της 

φαρμακευτικής δαπάνης πιθανόν να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στο 

σύνολο των παροχών υγείας μέσω αφενός της μετακύλισης μεγάλου βάρους στα 

νοικοκυριά –μία ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη για τις πλέον ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού στην παρούσα κρίση – και αφετέρου με την υποκατάσταση της 

φαρμακευτικής περίθαλψης από παρεμβατική νοσοκομειακή περίθαλψη, με 

πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών υγείας συνολικά. Είναι γενικώς 

αποδεκτό ότι η σχέση μεταξύ της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής 

περίθαλψης είναι σύνθετη, με την έννοια ότι η πρωτοβάθμια φαρμακευτική 

περίθαλψη για την αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων περιορίζει την ανάγκη για 

την πιθανότατα δαπανηρότερη νοσοκομειακή φροντίδα. 
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Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί ότι ο σημαντικός εξορθολογισμός στο κόστος 

της φαρμακευτικής περίθαλψης κατά την πρόσφατη περίοδο οφείλεται πρωτίστως 

στις αλλεπάλληλες περικοπές των τιμών των φαρμάκων και σε περιορισμένο 

μόνο βαθμό στην εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων τα οποία 

ΠΑΝΤΩΣ,  στοιχειοθετούν καίριες αλλαγές στα πλαίσια της πολιτικής φαρμάκου στη 

χώρα μας.  

Στη δέσμη των σημαντικών παρεμβατικών μέτρων που σχεδιάστηκαν και τίθενται 

κατ’ ανάγκην σε εφαρμογή, περιλαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση [12] αλλά προπαντός τα μέτρα για την προώθηση της χρήσης των 

γενόσημων σκευασμάτων μέσω της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με γνώμονα 

τη δραστική ουσία και με την υποχρεωτική αντικατάσταση με το φθηνότερο 

ανώνυμο γενόσημο στο φαρμακείο. Η θεσμοθέτηση αυτών των διαρθρωτικών 

μέτρων ολοκληρώθηκε με τον εφαρμοστικό νόμο για την υγεία (Νόμος 

4512/1.3.2012), πλην όμως η εφαρμογή ορισμένων εξ αυτών, ειδικά της 

συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και η επικαιροποίηση του θετικού 

και του αρνητικού καταλόγου τέθηκαν σε εφαρμογή προς το τέλος (Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο, αντίστοιχα) του 2012. 

  

               Η διεθνής εμπειρία πάντως, έχει να επιδείξει πληθώρα μέτρων και 

πολιτικών που αποβλέπουν στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης που έχει 

απασχολήσει τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συστήματα υγείας όλων των χωρών, 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 

χρηματοοικονομική κρίση. Τα βασικότερα από αυτά τα μέτρα αποβλέπουν στην 

ορθολογική χρήση φαρμάκων τόσο από τους συνταγογραφούντες ιατρούς και 

φαρμακοποιούς όσο και από τους ασθενείς- καταναλωτές μέσω εργαλείων και 

πολιτικών στις οποίες περιλαμβάνονται:  

 

(i) Η συνταγογράφηση με γνώμονα τη δραστική ουσία δηλαδή, με βάση την 

κοινόχρηστη διεθνή ονομασία των φαρμάκων και όχι την εμπορική επωνυμία. 

(ii) Οι οδηγίες συνταγογράφησης, που βασίζονται κυρίως σε κλινικά πρωτόκολλα 

συνταγογράφησης.  

(iii) Οι φαρμακευτικοί προϋπολογισμοί για τους γιατρούς (15), βάσει των οποίων 
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καθορίζεται το ανώτατο όριο φαρμακευτικής δαπάνης κατά περιοχή και χρονική 

περίοδο.  

(iv) Η υποχρεωτική ή ενδεικτική υποκατάσταση γενόσημων σκευασμάτων στα 

φαρμακεία. 

(v) Η παρακολούθηση και έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών. 

(vi) Η ενημέρωση του κοινού προκειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση των 

φαρμάκων (π.χ. σχετικά με τη χρήση των γενόσημων ή για τις αρνητικές συνέπειες 

της πολυφαρμακίας). 

Ωστόσο, η προώθηση και η εφαρμογή από την πολιτεία μέτρων που στοχεύουν 

στην περιστολή της δημόσιας δαπάνης σε υπέρμετρο ίσως βαθμό πιθανόν θα 

οδηγήσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα.  

           Η πρόβλεψη του ∆εύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για 

περαιτέρω μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά 800 εκατ. ευρώ για 

τη διετία 2013-2014, προκειμένου να μην υπερβαίνει στο τέλος του 2014 το 1% του 

ΑΕΠ, που είναι και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, είναι πιθανόν εφικτή, ιδιαίτερα με 

την εφαρμογή, εκτός των προαναφερθέντων μέτρων, και του εργαλείου της 

αυτόματης επιστροφής (CLAW- BACK) –5% παρακράτηση επί των τιμολογίων του 

ΕΟΠΥΥ– ανά εξάμηνο στη φαρμακοβιομηχανία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι 

εκπρόσωποι της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, οι οποίοι αντιδρούν ιδιαίτερα στο 

μέτρο της συνταγογράφησης με βάση την κοινόχρηστη διεθνή ονομασία, 

υποστηρίζουν ότι έτσι εξαντλούνται τα όρια αντοχής των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων και καθιστούν αβέβαιη τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητάς 

τους. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι το ποιοτικό και ασφαλές 

επώνυμο φάρμακο δεν είναι δυνατόν να διατίθεται σε τιμές που καθιστούν την 

παραγωγή του ασύμφορη. 

Εν κατακλείδι, η όποια περαιτέρω περιστολή στο κόστος της φαρμακευτικής 

περίθαλψης θα πρέπει απαραιτήτως να συνεξετάζεται τόσο με τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας όσο και με τις προοπτικές βιωσιμότητας της εγχώριας 

φαρμακοβιομηχανίας.  
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Πάντως αξίζει να τονιστεί ότι  η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων 

στη χώρα μας, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκέμβριος 

2012), θεωρείται ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα συστήματα συνταγογράφησης 

στην Ευρώπη.  

 Η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι καθολική. Υπάρχει ένα περιθώριο 15% για 

συνταγογράφηση με βάση την εμπορική επωνυμία για χρόνιες παθήσεις.  

 

         Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες χώρες στις οποίες 

συγκαταλέγονται η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και εντελώς 

πρόσφατα η Ισπανία και η Ιταλία. Στην Ιταλία ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε τον 

Αύγουστο του 2012 – παρά τη σφοδρή αντίδραση της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

και των γιατρών– ωστόσο είναι υποχρεωτικός μόνο για τους ασθενείς που για 

πρώτη φορά υπόκεινται σε θεραπεία για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και 

όχι σε ασθενείς που ήδη ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με βάση ένα πρωτότυπο 

ή ένα ουσιωδώς όμοιο επώνυμο φάρμακο.  
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5.13 Οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ [14]  

5.13.1 Μέτρα και εξοικονομήσεις για το ΕΣΥ  [14] 

       Σε ότι αφορά το ΕΣΥ, από την ανάλυση που διεξήχθη προέκυψε ότι η εφαρμογή 

μέτρων αύξησης της αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων και συμπίεσης 

του μισθολογικού κόστους, μέτρων ελέγχου των δαπανών υγειονομικού και λοιπού 

υλικού και μέτρων μείωσης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, μπορεί να 

αποφέρει συνολική εξοικονόμηση ύψους 1.081 εκατ. ευρώ (95%  Δ.Ε.3 1.056 ευρώ, 

1.119 ευρώ) το 2011 και επιπλέον εξοικονόμηση ύψους 380 εκατ. ευρώ (95% Δ.Ε. 

356 ευρώ, 404 ευρώ) το 2012. Το μεγαλύτερο ποσοστό της εξοικονόμησης 

προέρχεται από τη μείωση των μισθών στο ΕΣΥ και τη μείωση της νοσοκομειακής 

φαρμακευτικής δαπάνης (Διάγραμμα 4.2). Συγκεκριμένα, η αναμενόμενη μείωση 

στο μισθολογικό κόστος στο ΕΣΥ ανέρχεται σύμφωνα με τις αναλύσεις στα  461 

εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η αναμενόμενη μείωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής 

δαπάνης στα  259 εκατ. ευρώ (95% Δ.Ε. 239 ευρώ, 283 ευρώ) το 2011 και στα 166  

εκατ. ευρώ (95% Δ.Ε. 156 ευρώ, 178 ευρώ) το 2012. 

 

Σχήμα  5.15.Σύνθεση Μείωσης Νοσοκομειακής Δαπάνης το 2011 (€) 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, esy-net, ΕΟΦ, 

εκτιμήσεις ΙΟΒΕ.  

 

                                                 
3 Δ.Ε.: Διάστημα Εμπιστοσύνης 
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5.13.2   Μέτρα και εξοικονομήσεις για τους  ΦΚΑ 

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τους ΦΚΑ, προέκυψε ότι από τη λειτουργία του ενιαίου 

οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας (ΕΟΠΥΥ), την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και την 

εφαρμογή μέτρων μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, είναι εφικτό να 

εξοικονομηθούν συνολικά έως και €1.387 εκατ. (95% Δ.Ε. €1.322, €1.103) το 2011 

και έως και €1.716 εκατ. (95% Δ.Ε. €1.651, 1.796) το 2012.  

5.13.3 Μέτρα και εξοικονομήσεις από τη μείωση της δημόσιας 
φαρμακευτικής δαπάνης 

Η εξοικονόμηση που προκύπτει για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προέρχεται 

στο μεγαλύτερο ποσοστό της από τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής 

δαπάνης, καθώς μεγάλο τμήμα των μέτρων που ελήφθησαν ή ανακοινώθηκαν 

αφορούσαν το φάρμακο (Διάγραμμα 4.3).  

 

Σχήμα 5.16 Σύνθεση Εξοικονομήσεων στη Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, esy-net, ΕΟΦ, 

εκτιμήσεις ΙΟΒΕ.  
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Ειδικότερα, η αναμενόμενη εξοικονόμηση στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 

εκτιμάται στα €1.033 εκατ. (95% Δ.Ε. €966, €1.103) το 2011 και στα €1.260 εκατ. 

(95% Δ.Ε. €1.194, €1.340) το 2012, μη συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθετημένης 

επιστροφής των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τους ΦΚΑ για τα παρελθόντα 

έτη 2009 και 2010, ύψους €137 εκατ. 

 

 

Σχήμα 5.17  Εξέλιξη Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΟΦ, εκτιμήσεις ΙΟΒΕ  

Τα παραπάνω μεγέθη εξοικονομήσεων, τα οποία προϋποθέτουν την 

αποτελεσματική και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων που έχουν 

προγραμματιστεί, καταδεικνύουν πως οι στόχοι του Μνημονίου αναφορικά με το 

επίπεδο της δημόσιας δαπάνης υγείας και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης 

ως ποσοστό του ΑΕΠ μπορούν να επιτευχθούν. Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 
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2012, η μείωση στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη θα υπερβεί τα €2 δις., 

διαμορφούμενη σε επίπεδα χαμηλότερα του 1% του ΑΕΠ (Διάγραμμα 4.4), ενώ η 

συνολική δημόσια δαπάνη υγείας θα οδεύει προς ποσοστά κάτω του 4% του ΑΕΠ, 

γεγονός που θα τη φέρει κοντά στη χαμηλότερη θέση της κατάταξης ανάμεσα στις 

χώρες του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, η προσπάθεια μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης 

κατά 50% είναι πιθανό να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς, μέσω δυο κυρίως 

εξελίξεων: την υποκατάσταση της φαρμακευτικής περίθαλψης με παρεμβατική 

νοσοκομειακή φροντίδα και τη μετακίνηση μεγάλου χρηματοδοτικού βάρους στα 

νοικοκυριά. Επιπλέον, η συνολική μείωση της δαπάνης υγείας θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να προβληματίσει, δεδομένου ότι σε περιόδους κρίσεων μειώνονται και 

οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας: με βάση τη διεθνή εμπειρία, η μείωση των δαπανών 

υγείας σε σημαντικό βαθμό έχει αρνητική επίπτωση στο προσδόκιμο και την 

ποιότητα ζωής.  

5.13.4  Φαρμακευτική Πολιτική 

            Σε ό,τι αφορά στη φαρμακευτική πολιτική, οι περισσότερες δράσεις μέχρι 

σήμερα έχουν εστιάσει στον έλεγχο των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων σε 

όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαντλώντας τα περιθώρια συμπίεσης 

των τιμών και συντελώντας στην εμφάνιση ελλείψεων και την ενίσχυση του 

μηχανισμού υποκατάστασης. Αντιθέτως, μέχρι πρότινος, ελάχιστα μέτρα στόχευαν 

στον έλεγχο του όγκου κατανάλωσης, ενώ η διαχείριση της νέας φαρμακευτικής 

τεχνολογίας αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Ταυτόχρονα, τα χαμηλά ποσοστά 

συνασφάλισης επιδρούν στην αύξηση της κατανάλωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, ο 

εξορθολογισμός της δαπάνης μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την ορθολογική 

διάχυση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και ενδεχομένως με την 

εισαγωγή ενός ορθολογικού σχήματος θετικής και αρνητικής συνασφάλισης, τα 

οποία θα συμβάλλουν στην ισορροπία ζήτησης και συνταγογράφησης. Παράλληλα, 

ο σχεδιασμός της ασφαλιστικής κάλυψης των φαρμάκων οφείλει να διευκολύνει 

την έκφραση των προτιμήσεων των χρηστών, τις επιλογές των προμηθευτών και τη 

χρήση των πόρων από μέρους των ασφαλισμένων και να μην προκαλεί εμπόδια 

εισόδου στην αγορά ή πρόσθετες αλλοιώσεις των πλήρων ή σχετικών τιμών, οι 

οποίες συνήθως επιφέρουν παρενέργειες. Κατά συνέπεια, η δόμηση ενός τέτοιου 
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εργαλείου οφείλει να βασίζεται στον προσδιορισμό μιας τιμής αναφοράς ανά 

θεραπευτική κατηγορία ή παρόμοια ομάδα η οποία και αποτελεί την τιμή 

ασφαλιστικής κάλυψης. Η έκφραση άλλων προτιμήσεων ή/και επιλογών είναι 

θεμιτή, υπό την προϋπόθεση κάλυψης της διαφοράς από τους χρήστες, 

προβλέποντας ωστόσο την εξαίρεση από την καταβολή συν-πληρωμών (co-

payments) συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, 

η τεκμηριωμένη συνταγογράφηση οφείλει να αποτελέσει κρίσιμο σημείο της 

πολιτικής υγείας με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και την ενεργητική 

συμβουλευτική υποστήριξη των κλινικών γιατρών με ελεύθερη πρόσβαση στα 

σχετικά στοιχεία [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
190 

5.14 H Έρευνα της Hellas Health IV [15]  

Πολυφαρμακία στην Ελλάδα, η οποία σε ποσοστό 84% οφείλεται στους ίδιους τους 

γιατρούς και κατά 50% στους ασθενείς, προκύπτει από την πανελλαδική έρευνα 

Hellas Health IV για την Υγεία των Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε από το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής τον προηγούμενο μήνα, σε δείγμα 

1008 ατόμων [15]. 

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους τέσσερις Έλληνες παίρνει συνταγογραφούμενα 

φάρμακα από τον φαρμακοποιό του χωρίς συνταγή γιατρού, στις μισές περιπτώσεις 

από αυτές (50%), το φάρμακο το έχει συστήσει ο φαρμακοποιός, στους 4 από τους 

10 (41%), το έχει συστήσει ο γιατρός και σε ποσοστό 8% το έχει συστήσει φίλος ή 

γνωστός. Περισσότεροι από τους μισούς (56%) θεωρούν ότι οι γιατροί 

συνταγογραφούν ακριβά φάρμακα χωρίς να είναι πάντα απαραίτητα, ενώ έξι στους 

δέκα (64%) ότι συνταγογραφούν περισσότερα φάρμακα από ό,τι χρειάζεται. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 63% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει τι είναι τα γενόσημα, 

ενώ μόνο το 26% όσων γνωρίζουν τι είναι τα γενόσημα θεωρεί ότι έχουν την ίδια 

αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα. Επιπλέον, το 92% των συμμετεχόντων 

δήλωσε ότι οι ιατροί δεν προτείνουν την αντικατάσταση πρωτότυπου φαρμάκου με 

ισοδύναμο αντίγραφο. 

Σε ποσοστό 80% οι πολίτες θεωρούν ότι η πολυφαρμακία μπορεί να μειωθεί με τον 

έλεγχο της συνταγογραφίας των γιατρών, το 35% με τη διακοπή έμμεσων ή άμεσων 

«δώρων» από τις φαρμακευτικές εταιρίες στους γιατρούς, το 32% με τον έλεγχο των 

πωλήσεων στα φαρμακεία, το 26% με την καθιέρωση πρωτοκόλλων 

συνταγογράφησης, το 10% με την αύξηση της ιδίας συμμετοχής του ασθενή και το 

9% με τη μείωση των κυκλοφορούντων φαρμάκων. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατέγραψε η έρευνα είναι η ελλιπής ενημέρωση 

για τα φάρμακα που παίρνουν, καθώς ένας στους δύο δεν γνωρίζει εάν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων που ενδεχομένως καταναλώνει, δύο στους 

δέκα δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι, ενώ το 13% δεν γνωρίζει καλά τις 

οδηγίες για το πως πρέπει να χρησιμοποιούν τα φάρμακά τους. 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες εμφανίζονται να 

εμπιστεύονται το φαρμακοποιό και μάλιστα, σε ότι αφορά την κοινωνική 
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προσφορά, τους κατατάσσουν σε δεύτερη θέση (64%), μετά τους δασκάλους και 

ακολουθούν οι οδοντίατροι (58%), οι γιατροί (53%) και οι δικαστές (32%). 

 

Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η πολυφαρμακεία ως πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο, υπάρχει έλλειψη σωστής ενημέρωσης του κοινού, αλλά και των γιατρών 

και φαρμακοποιών και σαφής δυσαρέσκεια για τον ΕΟΠΥΥ. 

Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει, στο πλαίσιο μιας γενικότερης 

ανασυγκρότησης του ΕΟΠΥΥ, να δημιουργηθεί ισχυρή διεύθυνση φαρμάκου για να 

προωθήσει άμεσα την ολοκλήρωση και βελτίωση της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, την εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, τη 

συστηματική ενημέρωση ασφαλισμένων και γιατρών, την άσκηση κάθετων 

πολιτικών ιδίας συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια, την παροχή θετικών 

κινήτρων στους γιατρούς για σωστή συνταγογράφηση, την έναρξη 

διαπραγματεύσεων όγκου/αξίας με τις φαρμακευτικές εταιρίες και την εφαρμογή 

νέας πιο αυστηρής Θετικής Λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων [15]. 

 

 

 

5.15  Έρευνα για το νέο καθεστώς στα φαρμακεία  

             Σε έρευνα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που διενέργησε η MARC A.E , 

σχετικά με την κατάσταση που βιώνει το Ελληνικό Φαρμακείο μετά την λειτουργία του 

ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι οι φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν πλέον, μεγάλα προβλήματα 

με την καθυστέρηση στην πληρωμή τους από τον ΕΟΠΠΥ και γενικότερα από τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Το γεγονός αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας και 

συνακόλουθα βιωσιμότητας. 

            Χαρακτηριστικά, προέκυψε ότι ένας φαρμακοποιός πρέπει να πληρώσει το 

φάρμακο μέσα σε 30-45 μέρες στη φαρμακαποθήκη και το κράτος του καταβάλλει 

τα χρήματα μετά από 4-5 μήνες. Σε πολλές από τις περιπτώσεις δεν δίνεται στο 

φαρμακοποιό όλο το ποσό. Αν για παράδειγμα τα φάρμακα που πούλησε έχουν 

κόστος 12.000 ευρώ μπορεί να εισπράξει μετά από 5 μήνες 10.000 ευρώ. Αν λοιπόν 

δεν διαθέτει κάποιος ένα κεφάλαιο για να μπορεί να αντιμετωπίσει την χρονοτριβή 

του ΕΟΠΠΥ φθάνει σε σημείο να μη μπορεί να προμηθευτεί φάρμακα και να χάνει 
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πελάτες οδηγούμενος στο κλείσιμο. Παράλληλα, το καθαρό κέρδος ενός μέσου 

φαρμακείου ανέρχεται περίπου στο 8% ενώ το περιθώριο κέρδους στα φάρμακα 

κυμαίνεται από 3-15%. 

Επιγραμματικά πάντως μετά την έρευνα προέκυψε ότι : 

- Η οικονομική κρίση έχει πλήξει το σύνολο των φαρμακείων της χώρας (95,6%).  

- Πάνω από 9 στα 10 φαρμακεία αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως «ανεξόφλητα  από το 

Δημόσιο», «μείωση τζίρου» και «προβλήματα ρευστότητας». Το 81,7% αναφέρει ότι 

υπάρχει πρόβλημα με την άμεση εξόφληση από τους πελάτες και το 56,6% ότι 

δυσκολεύεται να αποπληρώσει τις αποθήκες από τις οποίες προμηθεύεται φάρμακα.  

-Το 38,% των φαρμακείων αναφέρει ως πιθανό το ενδεχόμενο κλείσιμο. Πρακτικά μιλάμε 

για περίπου 4.000 φαρμακεία.  

-Τέλος το 33,7% αναφέρει προβλήματα στη συνεργασία με τις τράπεζες.  

 

 

 

5.16  Υπό εισαγγελική έρευνα 200.000 συνταγές του 
ΕΟΠΥΥ  [16] 

 

Δυστυχώς όμως, παρά την πολύ σύντομη ιστορία του Οργανισμού, μόλις στις αρχές 

Αυγούστου 2013, υπό εισαγγελική έρευνα τέθηκε υπόθεση 200.000 συνταγών 

ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που εκτελέστηκαν τον Αύγουστο αλλά γράφτηκαν τον 

Σεπτέμβριο [16], μέσω  της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας 

Φάκου.  

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που φαίνεται να αφορά μεγάλο χρηματικό ποσό 

έχει ζητηθεί και η παρέμβαση και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Να 

σημειωθεί ότι ο κ. Παπαγεωργόπουλος δεν έχει αποκλείσει την περίπτωση λάθους 

στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και της μηχανογραφικής 

επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) ενώ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

Θ. Αμπατζόγλου έχει υποστηρίξει πως πρόκειται για τεχνικό λάθος [16]. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το όλο γεγονός φανερώνει σοβαρές αδυναμίες του 

συστήματος, το οποίο ακόμη και σε περίπτωση που αποδειχθεί απλά «τεχνικό 
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λάθος», δεν δικαιολογείται να υπάρχει σχεδιασμός ενός τέτοιου αδιάβλητου 

υποτίθεται ηλεκτρονικού συστήματος, με πολλούς βαθμούς ασφαλείας, να το 

επιτρέπει.     
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5.17  Πόρισμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για  τον 
ΕΟΠΥΥ [17]   

 

Πόρισμα κόλαφος από τον επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή για 

τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Το πόρισμα 

κατατέθηκε πρόσφατα στα γραφεία του υπουργού Υγείας και του προέδρου του 

οργανισμού. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως η τρύπα των 1,2 δισ. ευρώ μπορεί να 

είναι και μεγαλύτερη, αφού δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις δαπάνες αλλά και για 

τις ακολουθούμενες διαδικασίες.  

Ο κ. Ρακιντζής υποστηρίζει πως ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί στα όρια της νομιμότητας..! 

 

Στο πόρισμα [17], ο ΕΟΠΥΥ φαίνεται να συγκροτήθηκε πρόχειρα, χωρίς βασικό 

σχέδιο, με συρραφή αποσπασματικών διατάξεων των ασφαλιστικών ταμείων τα 

οποία αφομοίωσε. Επίσης, δεν διαθέτει οργανισμό, περιγραφή θέσεων εργασίας 

και εσωτερικό κανονισμό..! 

Το πόρισμα καταλήγει πως ο ΕΟΠΥΥ έχει χάσει τον αρχικό του στόχο και πορεύεται 

χωρίς στρατηγική, πυξίδα και χάρτη. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και 

κατά τη διάρκεια του πορίσματος του Λέανδρου Ρακιντζή τον Ιούλιο του 2013, 

προέκυψε έλλειμμα ύψους 1,2 δις λόγω «θολού» τρόπου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. 

Το τεράστιο αυτό χρηματικό κενό μοιάζει αυθαίρετο, εφόσον δεν υπάρχουν 

τεκμήρια για τον ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του 

ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον κ. Ρακιντζή, ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί ένα «ελεύθερο πεδίο 

αυθαιρεσιών και λειτουργεί στα όρια της νομιμότητας», καθώς τον Οργανισμό 

χρέωναν βουλευτές, πανεπιστημιακοί και γιατροί για νοσήλια εξωτερικού. 

Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει ότι το τμήμα Πρόσθετης Περίθαλψης και Νοσηλείας 

στο Εξωτερικό και της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού Αθηνών του 

ΟΠΑΔ δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα, αφού οι υποθέσεις δεν εξετάζονταν με 

σειρά προτεραιότητας αλλά με αδιευκρίνιστα κριτήρια. Μάλιστα σε αρκετές 
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περιπτώσεις η γνωμοδότηση της Επιτροπής εξεδίδετο αυθημερόν ή ακόμη και σε 

ημερομηνία προγενέστερη της υποβολής. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων –όπως 

πανεπιστημιακοί, γιατροί, πολιτικοί κ. ά.- έκαναν κατάχρηση του δικαιώματος για 

νοσηλεία στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως 9 βουλευτές, οι οποίοι αν 

και δεν είχαν καταβάλει εισφορές για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενώ είναι κατά 

τεκμήριο οικονομικά εύρωστοι, έσπευσαν να κάνουν χρήση νοσηλείας στο 

εξωτερικό επιβαρύνοντας τον ΟΠΑΔ στον οποίο βρέθηκαν ευκαιριακά 

ασφαλισμένοι λόγω της ιδιότητας τους. 

Παράνομη θεωρείται και η Επιτροπή που έστελνε ασθενείς στο εξωτερικό, καθώς η 

σύνθεσή της δεν ορίστηκε βάσει των προβλεπόμενων από το καταστατικό του 

Οργανισμού διαδικασιών. Η συγκεκριμένη Επιτροπή ήταν η ίδια που ενέκρινε την 

αποστολή ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ στο εξωτερικό επί μακρόν και λειτουργούσε 

μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Στην επιτροπή  αυτή είχαν παραιτηθεί ο πρόεδρος και 

το ένα από τα δύο τακτικά μέλη της, χωρίς να αναπληρωθούν. Εντούτοις, συνέχισε 

παρατύπως τις εργασίες της με προεδρεύοντα το εναπομείναν τακτικό μέλος και με 

τα αναπληρωματικά μέλη της. 

Αν και η θητεία της έληξε ενάμιση χρόνο πριν, αυτή συνέχισε παρατύπως τις 

εργασίες της χωρίς να παραταθεί η θητεία ή να αντικατασταθούν τα μέλη της από 

τον υπουργό Υγείας [17]. 

 

Παρόλα αυτά, παρουσίαζε μη νόμιμη σύνθεση από το Μάιο του 2011. 

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι καταδεικνύουν περιστατικά νοσηλείας στο εξωτερικό 

που κόστισαν μέχρι και 500.000 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος κυμαινόταν στα 80.000 – 

100.000 ευρώ. Η κατανομή των νοσηλίων απεικονίζεται στο παρακάτω Σχ. 5.18. 
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Σχήμα  5.18.  Η  κατανομή των νοσηλίων εξωτερικού  

Πηγή : Ελεθεροτυπία 11/7/2013 

 

Χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας ήταν πως η επιλογή του νοσοκομείου γινόταν από 

τον ίδιο τον ασθενή με αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ να πληρώνει νοσήλια όχι μόνο σε 

φορείς του δημοσίου αλλά και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Οι αυθαιρεσίες δεν 

σταματούσαν εκεί αφού ποσοστό των περιστατικών που κατευθύνονταν στο 

εξωτερικό, πήγαινε σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια όπως για παράδειγμα των ΗΠΑ, 

εκτοξεύοντας έτσι το κόστος στα ύψη. Τέλος, δεν φρόντισε κανείς να προχωρήσει 

στην καταγραφή της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και της καταγραφής του 

κόστους – οφέλους από τα περιστατικά που «έφυγαν» για το εξωτερικό. 

Όλα αυτά δεν έχουν σημασία μόνο για το ως άνω λυπηρό γεγονός, παρά 

αποδεικνύουν πως ο ΕΟΠΥΥ συγκροτήθηκε πρόχειρα και λειτουργούσε δίχως 

κάποιον εσωτερικό κανονισμό. Το πόρισμα των Ελεγκτών κάνει λόγο για έλλειψη 

βασικού σχεδίου και απλή συρραφή των επιμέρους διατάξεων των 

προηγούμενων φορέων, τους οποίους αφομοίωσε. 

Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να προκύψει ένας Οργανισμός χωρίς συγκεκριμένη 

ταυτότητα, δίχως συγκεκριμένο οργανόγραμμα και οργανωτική δομή, 

εσωτερικούς κανονισμούς, πειθαρχεία και συνέπεια. Η απουσία συμπαγούς 

θεσμικού πλαισίου και η επικράτηση του ανορθολογισμού ως προς τις 
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ακολουθούμενες στρατηγικές και τους στοιχειώδεις λειτουργικούς κανόνες,  έχουν 

καταστήσεις τον ΕΟΠΥΥ έναν ακόμη πληγέντα Οργανισμό από την ελληνική 

ασυνέπεια. 

Επιπρόσθετα, «ως φορέας που αντιμετωπίζει τα συνεχή και πιεστικά ζητήματα 

χωρίς σαφή στρατηγική, με μη συνεκτικό, σχεδόν πυροσβεστικό τρόπο, ορισμένες 

φορές στα όρια της νομιμότητας ή και εκτός αυτής», περιγράφεται ο οργανισμός 

στην έκθεση ελέγχου του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου 

Ρακιντζή, που κατατέθηκε πρόσφατα στα γραφεία του υπουργού Υγείας και του 

προέδρου του οργανισμού. 

 

 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ : 

 

Ο ΕΟΠΥΥ φαίνεται να συγκροτήθηκε πρόχειρα, χωρίς βασικό σχέδιο (master plan), 

με άκριτη μεταφορά και συρραφή επιμέρους διατάξεων των προηγούμενων 

φορέων, τους οποίους αφομοίωσε. 

 

Η ίδια λογική της συρραφής διέπει την οργάνωσή του, αφού δεν διαθέτει 

οργανισμό, περιγραφή θέσεων εργασίας και εσωτερικό κανονισμό, αλλά περιέλαβε 

και ενσωμάτωσε υπηρεσίες διαφόρων φορέων, καθεμιά από τις οποίες προσήλθε 

με δικές της διαδικασίες και τρόπο λειτουργίας.  

Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ένας φορέας με εγγενή κρίση ταυτότητας, χωρίς σαφή 

υπαγωγή, χωρίς ενιαίο και συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, δομή και τρόπο λειτουργίας. 

 

Η μη εφαρμογή ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας συντήρησε σε 

μεγάλο βαθμό τις στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί σε παλιότερες δομές 

περίθαλψης και επεξέτεινε την αδυναμία προγραμματισμού και συνολικής 

παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών και δαπανών υγείας. 

 

Βασικό πρόβλημα αποτελεί η ανομοιογένεια των διαδικασιών αφού ακολουθείται 

διαφορετική διαδικασία για τους προερχόμενους από κάθε Ταμείο ασφαλισμένους, 
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με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης τόσο για τους ίδιους όσο και για την 

εποπτική λειτουργία του οργανισμού. 

 

Δεν υπάρχει καταγραφή της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και καταγραφή 

κόστους-οφέλους από τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό. Δηλαδή,  

επειδή δεν είναι γνωστό στις Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ ποια περιστατικά μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με επιτυχία στην Ελλάδα και ποια όχι, οι αποφάσεις για αποστολή 

στο εξωτερικό λαμβάνονται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. 

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν περιστατικά νοσηλείας στο εξωτερικό που κόστισαν 

μέχρι και 500 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο μέσος όρος κυμαίνεται στις 80-100 χιλιάδες. 

 

Εντύπωση προξενεί ότι ενώ για το εσωτερικό της χώρας δεν εγκρίνεται η νοσηλεία 

σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εγκρίνεται για το εξωτερικό παρότι στοιχίζει 

πολλαπλάσια. Σεβαστό ποσοστό μάλιστα των περιστατικών (12%) κατευθύνεται στα 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια των ΗΠΑ, όπου το κόστος νοσηλείας είναι σημαντικά 

υψηλότερο και αυτού των χωρών της Ε.Ε. 

Ο ΕΟΠΥΥ «κληρονόμησε» μεγάλο όγκο ανέλεγκτων υποθέσεων που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, αιτήματα προς εκκαθάριση πολλών ετών και οι οποίες λιμνάζουν. 

Παράδειγμα, οι περίπου 30.000 ανέλεγκτες υποθέσεις που βρίσκονται από ετών 

στην περιφερειακή διεύθυνση Ανατολικής Αθήνας του ΕΟΠΥΥ, η εκκαθάριση των 

οποίων δεν φαίνεται εφικτή. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 

Ο ΕΟΠΥΥ,  είναι τελικά  ένας φορέας με εγγενή κρίση ταυτότητας, χωρίς 

σαφή υπαγωγή, χωρίς ενιαίο και συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, δομή και τρόπο 

λειτουργίας, με ανορθολογισμό σε όλο το εύρος των διαδικασιών και, εντέλει, την 

ανυπαρξία ελέγχου των δαπανών και της ποιότητας των υπηρεσιών.   

Ο ΕΟΠΥΥ, δείχνει να έχει χάσει εντελώς -για την ακρίβεια να μη βρήκε 

ποτέ- τον αρχικό του στόχο και να πορεύεται χωρίς στρατηγική, πυξίδα και 

χάρτη»,  

όπως  τονίζεται συμπερασματικά στην έκθεση των ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης.   
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6.1 Βασικά Συμπεράσματα 

 

Το πρόβλημα της Φαρμακευτικής Περίθαλψης  
 

Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό για κάθε άνθρωπο, εντούτοις έντονος 

προβληματισμός παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την αύξηση των δαπανών 

της γενικότερα αλλά και των φαρμακευτικών δαπανών ειδικότερα. Στη 

φαρμακευτική αγορά παρατηρούνται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η 

ασύμμετρη πληροφόρηση, η έλλειψη κυριαρχίας του καταναλωτή – ασθενή και η 

σχέση αντιπροσώπευσης. 

Η φαρμακευτική δαπάνη μιας χώρας και η ζήτηση σε φάρμακα, εξαρτάται από το 

προφίλ υγείας του πληθυσμού της που με τη σειρά του προσδιορίζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, οι διατροφικές συνήθειες και η 

κατανάλωση καπνού και αλκοόλ. Γενικά, οι Έλληνες έχουν μέσο όρο ζωής τα 78,1 

έτη (στοιχεία 2003), μεγαλύτερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 

τα 77,8 έτη.  

 

Από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της δομής της Φαρμακευτικής Αγοράς πάντως 

παραμένει η παρουσία δημόσιας ή/και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας που οδηγούν   

στην τριχοτόμηση της ζήτησης, η οποία εκφράζεται με τον ιατρό (κυρίως) να 

συνταγογραφεί, τον ασθενή να καταναλώνει και την ασφάλιση να καλύπτει (έως 

σήμερα τουλάχιστον) σε μεγάλο βαθμό το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Τονίζεται ως εκ τούτου, ότι τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός δεν είναι 

ευαισθητοποιημένοι σε ότι αφορά στο κόστος των φαρμάκων, δεδομένου ότι 

αμφότεροι δεν έρχονται συνήθως αντιμέτωποι με το πραγματικό κόστος των 

φαρμάκων.  

Τέλος, οι φορείς ασφάλισης υγείας έρχονται αντιμέτωποι με το φαινόμενο του 

ηθικού κινδύνου, δηλαδή την έκφραση υπερβάλλουσας ζήτησης και υψηλής 

κατανάλωσης. 

Εξάλλου, η  φαρμακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή και διάχυση 

καινοτομικών προϊόντων διαδικασία η οποία προκαλεί άλλοτε εσωτερική 
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υποκατάσταση μεταξύ φαρμακευτικών προϊόντων και άλλοτε υποκατάσταση 

μεταξύ των  διαφόρων τύπων υγειονομικής φροντίδας. 

 

Η ελληνική αγορά φαρμάκου χαρακτηρίζεται βασικά από δυσκολίες και 

στρεβλώσεις που σχετίζονται εκτός από την  τριχοτόμηση αλλά και από την έλλειψη 

σταθερού θεσμικού πλαισίου με συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας, που οδηγούν σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς στρατηγικό 

σχεδιασμό και με αντικρουόμενους στόχους της φαρμακευτικής πολιτικής.  

 

Σύμφωνα δε με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ευρωζώνη το 

2007 άγγιζε το 1,6% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα το 2,4%, υποδηλώνοντας μια σαφή 

αυξημένη φαρμακευτική δαπάνης στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρωζώνης.  

Η φαρμακευτική δαπάνη από το 2004 και μέσα σε πέντε χρόνια  

τετραπλασιάστηκε και από 4,5 δισ. ευρώ έφθασε τα 17 δισ. ευρώ. Τα 

προτεινόμενα μέτρα περικοπών από την τρόικα στους μισθούς και στις συντάξεις 

είναι της τάξης των 6 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια.. Μάλιστα, 

παραδόξως, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της θετικής λίστας από το 1995 

μέχρι το 2007, δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη εμφανίζει 

αυξητική τάση κατά την περίοδο εφαρμογής της λίστας.  

Ευχερώς αποδεικνύεται ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας 

υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο (μη σταθμισμένο) όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 

το 2010, διπλασιάζοντας το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ από το προγενέστερο 

χρονικό σημείο, δηλαδή το 2000. 

Η υπέρογκη δε αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως, σύμφωνα με ειδικούς μελετητές, 

στον υπερβολικό όγκο της κατανάλωσης φαρμάκων – λόγω 

υπερσυνταγογράφησης ή/και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης– και σε 

μικρότερο βαθμό στις υψηλές, συγκριτικά με άλλες χώρες, τιμές ιδιαίτερα των 

εκτός πατέντας φαρμάκων και των γενόσημων σκευασμάτων, αλλά και στην 

εκτεταμένη παρανομία με τα βιβλιάρια υγείας και τις ταινίες γνησιότητας. Επίσης, 
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ο μεγάλος αριθμός φαρμακείων / κάτοικο, συχνά ενοχοποιείται αλλά με ένα 

τελικό μικρό μερίδιο ευθύνης 

 

Είναι προφανές ότι αν και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως προς τη 

φαρμακευτική δαπάνη, ο δείκτης επιπέδου τιμών είναι από τους χαμηλότερους 

στην Ευρώπη, άρα κάπου αλλού θα έπρεπε να αναζητηθούν οι αιτίες. Ωστόσο, 

φαίνεται μια προφανής εξάρτηση του ρυθμού αύξησης της Φαρμακευτικής 

δαπάνης σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του δείκτη τιμών Φαρμάκου.  

 

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι απαιτείται η λήψη ολοκληρωμένων και όχι 

αποσπασματικών μέτρων στην άσκηση της φαρμακευτικής πολιτικής καθώς και 

συνέχεια στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Σκοπός είναι η ποιότητα στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας και η ισοτιμία στην αντιμετώπιση όλων των ασθενών.                   

Το φάρμακο πρέπει να θεωρείται επένδυση για την υγεία και ευημερία των 

πολιτών. 

 

Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σχετικά με την αποζημίωση φαρμάκων από 

τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία και σχετίζονται με την πορεία της δαπάνης είναι 

εξάλλου:  

ο μεγάλος όγκος εικονικών συνταγών, οι συνταγογραφήσεις για παθήσεις 

ανύπαρκτες και άγνωστες στους ασφαλισμένους, η διακίνηση πλαστών ή 

παράνομων συνταγών, τα απολεσθέντα συνταγολόγια, τα κλεμμένα φύλλα από τα 

συνταγολόγια, η χρήση συνταγών ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει, η λήψη 

περισσότερων και ακριβότερων φαρμάκων από τους απόρους κ.ά. 

 

Κύρια αιτία διόγκωσης των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, 

αποτελεί η υπερκατανάλωση των υπηρεσιών που αναλίσκονται ως 

απόρροια της έλλειψης ελέγχου και όχι της  τιμή τους. 
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Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ συνιστά μια απόπειρα μεταρρύθμισης της 

κοινωνικής ασφάλισης υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, 

κρίσιμης σημασίας για την παρούσα συγκυρία. Η ίδρυση του Οργανισμού αυτού 

ίσως είναι η βασικότερη μεταρρύθμιση στον τομέα  της υγείας των τελευταίων 49 

ετών. Ο ΕΟΠΥΥ θα έπρεπε σύμφωνα με τον σχεδιασμό να λειτουργήσει από τις 

αρχές Ιουλίου του 2011. Λόγω προχειρότητας σχεδιασμού, πλήρη έλλειψη 

οργάνωσης, υποδομών και μηχανογράφηση, η έναρξη λειτουργίας αναβλήθηκε για 

τις αρχές Ιανουαρίου του 2012.  

 

Οι περιοριστικές συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, της ύφεσης και της 

ανεργίας καθιστούν πάντως το εγχείρημα δυσχερές και πολύπλοκο, δεδομένης της 

αύξησης του φορτίου νοσηρότητας (και κατά συνέπεια των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού) αλλά και της δραματικής μείωσης των εισροών, η οποία προκαλεί 

χρηματοδοτικό «έμφραγμα» στον υγειονομικό τομέα.  

Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση της επάρκειας των υπηρεσιών υγείας (δεδομένης 

της μείωσης των πόρων) απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος κλίμακας με 

έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη δημόσια υγεία.  

 

Ο ΕΟΠΥΥ παρόλα αυτά φαίνεται να συγκροτήθηκε πρόχειρα, χωρίς βασικό 

σχέδιο (master plan), με άκριτη μεταφορά και συρραφή επιμέρους διατάξεων των 

προηγούμενων φορέων, τους οποίους αφομοίωσε. Η ίδια λογική της συρραφής 

διέπει την οργάνωσή του, αφού δεν διαθέτει οργανισμό, περιγραφή θέσεων 

εργασίας και εσωτερικό κανονισμό, αλλά περιέλαβε και ενσωμάτωσε υπηρεσίες 

διαφόρων φορέων, καθεμιά από τις οποίες προσήλθε με δικές της διαδικασίες και 

τρόπο λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ένας φορέας με εγγενή κρίση 

ταυτότητας, χωρίς σαφή υπαγωγή, χωρίς ενιαίο και συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, 

δομή και τρόπο λειτουργίας.  Η μη εφαρμογή ενιαίου συστήματος παροχής 

υπηρεσιών υγείας συντήρησε σε μεγάλο βαθμό τις στρεβλώσεις που είχαν 

παρατηρηθεί σε παλιότερες δομές περίθαλψης και επεξέτεινε την αδυναμία 

προγραμματισμού και συνολικής παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών και 
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δαπανών υγείας. Όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα τον ανορθολογισμό σε όλο το εύρος 

των διαδικασιών και, εντέλει, την ανυπαρξία ελέγχου των δαπανών και της 

ποιότητας των υπηρεσιών.  

 

Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ με τη μορφή δημόσιου μονοψωνίου δεν είναι η 

κατάλληλη απάντηση δεδομένου ότι (α) το κύριο πρόβλημα βρίσκεται στην 

μονοπωλιακή κυριαρχία της πλευράς της προσφοράς, (β) στην απουσία 

ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των προμηθευτών και (γ) στην έλλειψη 

μονοψωνιακής ισχύος του οργανισμού. 

 

Στην πραγματικότητα ο ΕΟΠΥΥ συνιστά ένα μεσολαβητικό μηχανισμό «είσπραξης 

εσόδων και απόδοσης πληρωμών» (ο οποίος ασκείται ανεπιτυχώς) και δεν έχει 

χαρακτηριστικά οργανισμού ο οποίος ασκεί ασφαλιστική πολιτική με κριτήρια την 

(ιατρική) αποτελεσματικότητα, την (οικονομική) αποδοτικότητα και την (κοινωνική) 

ισότητα.  

Η χρηματοδοτική εμπλοκή του ΕΟΠΥΥ, σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες 

πολιτικές έχουν δημιουργήσει μείζονα κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ 

του οργανισμού και των επαγγελματιών υγείας (γιατρών, φαρμακοποιών και 

άλλων), των εξωτερικών προμηθευτών (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια) 

αλλά και των πολιτών, φαινόμενο το οποίο ωθεί σε διαδικασία απονομιμοποίησης.  

Κατά συνέπεια, η ανασυγκρότηση του οργανισμού και ο επαναπροσδιορισμός των 

πολιτικών του είναι μια υπόθεση αναγκαία και επείγουσα προς τρεις κατευθύνσεις 

(α) τη διευκρίνιση των σχέσεων με τις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, (β) την εισαγωγή τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης και επίτευξης 

της αποδοτικότητας και (γ) τη διεύρυνση και σταθεροποίηση της χρηματοδοτικής 

βάσης του οργανισμού.  

Σχετικά με τη χρηματοδότηση του οργανισμού, η αναζήτηση ενός πλουραλιστικού 

σχήματος (κρατική επιχορήγηση, ασφαλιστικές εισφορές, συμμετοχή των χρηστών, 

μερική εξαίρεση κάλυψης, ίδιοι πόροι) μπορεί να προσδώσει σταθερότητα στο 

σχήμα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση η οποία ωθεί σε καθοδική 

πορεία σε συνθήκες κρίσης.  
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Συμπερασματικά, ο οργανισμός βρίσκεται σε χρηματοδοτική εμπλοκή και κρίση 

αξιοπιστίας, στη βάση των οποίων αναδύονται οι προϋπάρχουσες στρεβλώσεις 

αλλά και η αδυναμία αντιμετώπισής τους. Το έλλειμμα του οργανισμού (1,6-1,7 δις 

ευρώ) σε συνδυασμό με το χρέος (3,6 δις ευρώ) αλλά και τις δυσοίωνες προβλέψεις 

για τις εισροές στην προσεχή περίοδο συγκροτούν μείζον πολιτικό και κοινωνικό 

πρόβλημα. 

 

Η Ποινικοποίηση  

Ελεύθερο πεδίο σε αυθαιρεσίες, πλημμέλειες, ακόμη και έκνομες συμπεριφορές 

αφήνουν οι παθογένειες που διέπουν το σύνολο του Οργανισμού. Ειδικότερα στην 

ελεγχθείσα από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, 

δραστηριότητα της έγκρισης νοσηλίων εξωτερικού, αποτυπώνεται απουσία στόχων, 

μεθόδων, συνεκτικών διαδικασιών και συνακόλουθα αδυναμία προγραμματισμού 

και οποιουδήποτε ελέγχου. 

 

 Όπως τονίζεται συμπερασματικά στην έκθεσή του «ο ΕΟΠΥΥ δείχνει να έχει 

χάσει εντελώς - για την ακρίβεια να μη βρήκε ποτέ - τον αρχικό του στόχο και να 

πορεύεται χωρίς στρατηγική, πυξίδα και χάρτη». 

 

Με αφορμή πάντως το υπό διερεύνηση αυτό πρόβλημα, διεφάνησαν συγκεκριμένες 

αδυναμίες του σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, αδυναμίες που πιθανά υποθάλπουν ακόμη 

και την ίδια την ύπαρξή του.  

Πάντως, ο άμεσα σχετικός περιορισμός των εξόδων με την καθιέρωση της 

ηλεκτρονικής συναταγογράφησης, έδειξε τον δρόμο προς την αναγκαία 

μεταρρύθμιση.  

Σύμφωνα τέλος με τον κ. Κρεμαστινό, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καλύπτει 

μια πλευρά του θέματος, αλλά ως την ολοκληρωτική εφαρμογή της το «party» της 

Yγείας συνεχίζεται.  
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«Εάν δεν υπάρξει μηχανισμός ελέγχου για τις κατευθυντήριες οδηγίες που 

ισχύουν για όλο τον κόσμο, η πολυφαρμακία με διάφορες μορφές θα συνεχιστεί 

και τα αναλώσιμα υλικά θα καταναλώνονται χωρίς επιστημονικό έλεγχο με 

αποτέλεσμα οι δαπάνες για την Yγεία να γίνουν ανεξέλεγκτες».  

 

Εν κατακλείδι, σημειώνει ο κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κ. 

Κυριόπουλος, το δίλημμα το οποίο τίθεται είναι "μεταρρύθμιση ή πλήρης 

κατάρρευση;".  

Το δίλημμα δεν είναι ρητορικής φύσης, αλλά έχει επείγοντα πολιτικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα». 
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6.2  Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία 

Για την πληρέστερη διερεύνηση του προβλήματος της Φαρμακευτικής 

περίθαλψης στην Ελλάδα, σε σχέση με την όποια θεραπεία προσφέρει η ίδρυση του 

ΕΟΠΥΥ,  θα πρέπει σε μελλοντική εργασία να διεξαχθεί και Έρευνα . Η έρευνα αυτή 

θα πρέπει να έχει σαν αποδέκτες συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων (target 

group) ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλέστερα αποτελέσματα με μικρότερο 

πληθυσμό. Η περαιτέρω στατιστική επεξεργασία θα επιτρέψει τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με αντίστοιχα άλλων ερευνών, ώστε να εξαχθούν αρτιότερα 

συμπεράσματα ως προς την αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ.   

Επίσης, μπορεί να γίνει και σύγκριση με τους αντίστοιχους οργανισμούς, που 

έχουν ιδρυθεί σε χώρες τόσο της Ε.Ε. όσο κα εκτός της Ε.Ε., ώστε να προκύψουν 

χρήσιμα συγκριτικά αποτελέσματα και μάλιστα να γίνει και μια εκτίμηση της 

προοπτικής του νεοσύστατου ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και την 

πορεία αντίστοιχων οργανισμών του εξωτερικού. 
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