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• Η κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι 810 € και είναι η μεγαλύτερη  

στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Το αντίστοιχο ποσό στην  Πολωνία είναι 120 € και είναι η 

χαμηλότερη δαπάνη στην ΕΕ. Η δαπάνη στην Ελλάδα είναι σχεδόν 7πλάσια της 

αντίστοιχης στην Πολωνία. 

• Η Σουηδία είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στον αντίστοιχο δείκτη αλλά με 380 € 

είνα λιγότερο από το μισό της ελληνικής φαρμακευτικής κατά κεφαλήν δαπάνης. 

• Στην συνολική δαπάνη για φάρμακα και σε σχέση με χώρες όπως Σουηδία, Ολλανδία, 

Πορτογαλία , Δανία, (όλες χώρες περί τον  μέσο όρο της ΕΕ) και λαμβάνοντας υπόψη 

διαφορές στον πληθυσμό, η χώρα μας ξοδεύει περί τα 4 δισεκατομμύρια €  το χρόνο 

περισσότερα απ’όλες αυτές τις χώρες , κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια.  Συγκεκριμένα  

Σουηδία και Πορτογαλία έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ενώ οι 

συνολικές ετήσιες δαπάνες για φάρμακο έχουν ως εξής: 

Πορτογαλία  4,2 δις.€, 

 Σουηδία 4.1 δις € 

Ελλάδα 8,4 δις € 

 

Η διαφορά 4,2 δις €  θυμίζει δόση ΔΝΤ ! 

• Στις 4/8/2011 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΥΚΑ το διορθωτικό δελτίο τιμών 

φαρμάκων (για να διορθώσει λάθη του προηγουμένου δελτίου). Σε αυτό το σημείωμα 

εξετάζονται οι αλλαγές αυτού του τελευταίου δελτίου σε σχέση με το δελτίο της 

30/6/2011. Οι αλλαγές αναλύονται κατά φάρμακο, και η ανάλυση εστιάζεται στην 

αλλαγή που προκαλεί το νέο στην συνολική δαπάνη.  

• Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση της αλλαγής 

στη συνολική δαπάνη είναι απλή και για την εφαρμογή της τα στοιχεία που  απαιτούνται 

είναι η αλλαγή της τιμής κατά φάρμακο και η ποσότητα κατανάλωσης, επίσης κατά 

φάρμακο, τον τελευταίο χρόνο. (Οι υπολογισμοί σ’αυτό το σημείωμα έχουν βασιστεί στα 

στοιχεία του δελτίου και των πωλήσεων, των τελευταίων 12 μηνών)  

• Το δελτίο της 4/8/2011 διορθώνει 2866 λάθη. Από αυτά τα 1999 πήραν αυξηση από  

3814% έως 0,15% , τα 180 πήραν μείωση και 687 του Ν. 3816 (333 παλιά και 354 που 

προστέθηκαν) 

• Αυτά τα τελευταία πήραν αύξηση  όλα εκτός από 8 που πήραν μικρή μείωση. Η αύξηση 

ξεκινά από 2.939,45% έως 10,16% τα πρώτα 60 ενώ τα περισσότερα αυξάνονται κατά 

2,90%. 

•  

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

• Τα φάρμακα που επηρεάζουν την συνολική δαπάνη χωρίζονται σε δύο ομάδες. 



 Η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από 2.179 φάρμακα που επηρεάζουν την δαπάνη μόνο 

μέσω αλλαγής της τιμής τους.  

• Απ’αυτά, στα 1999 αυξάνονται οι τιμές και αυτή η αύξηση προκαλεί αύξηση της 

δαπάνης κατά 160 εκατομμυρίων €.  Οι τιμές των υπολοίπων 182 φαρμάκων μειώνεται 

και αυτό προκαλεί μείωση  7,70 εκατομυρίων €. 

• Η καθαρή αύξηση απο τις αλλαγές στις τιμές στα 2.719 φάρμακα της πρώτης ομάδας 

είναι: 

Αύξηση: 152,3 εκατομμύρια € 

(λεπτομέρειες κατά φάρμακο στους πίνακες 1 και 2) 

• Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από 687 φάρμακα που επηρεάζουν την δαπάνη και μέσω 

αλλαγης τιμών αλλά και με την αλλαγή στον τρόπο/τόπο διάθεσης τους. Αυτά είναι τα 

φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816 που μετακινούνται από τα νοσοκομειακά 

φαρμακεία  στα ιδιωτικά φαρμακεία.  Γι' αυτήν τη δεύτερη ομάδα του Ν.3816 

εξετάζονται δύο περιπτώσεις. 

• Στην πρώτη περίπτωση όλη η ποσότητα πωλήσεων μετατοπίζεται από τα νοσοκομεία 

στα ιδιωτικά φαρμακεία. Στην δεύτερη περίπτωση ένα 20% των ποσοτήτων παραμένει 

στα νοσοκομεία και το 80% μετατοπίζεται στα ιδιωτικά φαρμακεία. 

Αύξηση: Πρώτη Περίπτωση 374,4 εκατομμύρια € 

Αύξηση: Δεύτερη Περίπτωση 305 εκατομμύρια € 

• Εδώ ας σημειωθεί ότι το νέο πλέγμα κινήτρων που δημιουργείται με τον Ν.3816 και το 

νέο δελτίο τιμών, κάνει την πρώτη περίπτωση ολοκληρωτικής μετατόπισης των 

ποσοτήτων από τα νοσοκομεία στα ιδιωτικά φαρμακεία πολύ πιο πιθανή από την 

δεύτερη όπου κάποιο μέρος της διάθεσης παραμένει στα νοσοκομεία. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ 

• Καθαρή αύξηση δαπάνης 152 εκατομμύρια €  από τα 1999 φάρμακα που πήραν αύξηση μείον 

τα 182 που πήραν μείωση. 

• Από τα 687 που αυξάνουν τη δαπάνη επειδή μετατοπίζονται από νοσοκομεία σε φαρμακεία η 

δαπάνη αυξάνει κατά 374 εκατομμύρια €. (εναλλακτικά με τη σχέση 20/80 η δαπάνη αυξάνεται 

κατά 305 εκατομμύρια € 

• Συνολική Αύξηση στην ετήσια δαπάνη:  

1η ομάδα         152,3 εκατομμύρια € 

2η Ομάδα/1η Περίπτωση       374,4 εκατομμύρια €  

  

Σύνολο: (1η + 2η Ομάδα)           =               527,7 εκατομμύρια € ετησίως 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• Σε μια φαρμακευτική δαπάνη που είναι κατά κεφαλήν η μεγαλύτερη στην ΕΕ, υπερδιπλάσια του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου, 7πλάσια του πολωνικού μ.ο., το δελτίο της 4/8/2011, ένα μήνα μετά 

την δημοσίευση του προηγούμενου δελτίου, έρχεται και αυξάνει κατά 527,7 εκατομμύρια €  την 

ετήσια δαπάνη για τα φάρμακα. 

• Οι λεπτομέρειες και οι αποδείξεις για τους αριθμούς που παρατίθενται σ’αυτό το ενημερωτικό 

σημείωμα παρουσιάζονται εκτενώς στους τρεις πίνακες  που επισυνάπτονται, και εκθέτουν κατά 



φάρμακο κατά εταιρία, τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη που επιβαρύνει το δημόσιο τομέα σε μια 

στιγμή που η χώρα πασχίζει αποφύγει την πτώχευση. 

 


