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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 Η γαιιηθή παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ παξνπζίαζε κείσζε 6,3% θαηά ην 

2020, κε ηνλ θιάδν, φκσο, λα ζπλερίδεη λα  θαηαγξάθεη πιεφλαζκα, ην νπνίν αλήιζε ζηα 8,4 

δηζ. επξψ, θαηαιακβάλνληαο ηελ 4ε ζέζε σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε θαξκαθνβηνκεραλία ζηε Γαιιία είλαη ν θιάδνο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο 

πςειφηεξεο επελδχζεηο ζε Έξεπλα & Αλάπηπμε (Δ&Α) απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν 

παξαγσγήο, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ. χκθσλα κε ηα πιένλ 

πξφζθαηα ζηνηρεία (2017) νη επελδχζεηο απηέο αλήιζαλ ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ 

ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα Δ&Α λα δηακνξθψλνληαη ζε 4,5 δηζ. 

επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 47 εθαηνκκχξηα επξψ απφ δεκφζηα ηακεία. 

 Ωζηφζν, παξά ηηο θαιέο απηέο επηδφζεηο, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζηε Γαιιία 

αλαπηχζζεηαη κε πην αξγφ ξπζκφ απφ φ,ηη ζηηο πεξηζζφηεξεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο, κε 

απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Γαιιίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα κεησζεί θαηά 2,2 κνλάδεο ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηε Γαιιία θαηαγξάθεη θαζνδηθή 

πνξεία σο πξνο ηελ αμία θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ελψ αληηζέησο, σο πξνο ηελ πνζφηεηα, 

παξνπζηάδεη ηζρπξέο απμεηηθέο ηάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Η εμέιημε απηή εμεγείηαη 

απφ ηε ζπλερή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζψο θαη απφ ηελ απμαλφκελε 

δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ ζηε γαιιηθή αγνξά. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

θαξκάθσλ παξνπζίαζε κείσζε θαηά 16% κεηαμχ 2014-2019, κε ηε Γαιιία λα κεηψλεη ηελ 

απφζηαζε πνπ ηε ρψξηδε απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο σο πξνο απηφλ ην δείθηε θαη ηελ 

θαζηζηνχζε “πξσηαζιήηξηα” ζηελ θαηαλάισζε θαξκάθσλ. 

 Οη εηζαγσγέο θαξκάθσλ ζηε Γαιιία είραλ παξακείλεη ζρεδφλ ζηαζεξέο ην δηάζηεκα 

2010-2019, κε κία αχμεζε θαηά 13,7%. Η Διιάδα έρεη απμήζεη εληππσζηαθά ηηο εμαγσγέο 

θαξκάθσλ πξνο ηε Γαιιία θαηά ηελ ηειεπηαία 7εηία (2014-2020), παπά ηη μείωζη καηά 

7% πος ζημειώθηκε ηο 2021 (πποζωπινά ζηοισεία ηηρ ΔΛΣΑΣ) 

 Ωο πξνο ηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο, ν ξφινο ησλ ρνλδξεκπφξσλ-δηαλνκέσλ ζην 

θχθισκα δηαλνκήο θαξκάθσλ θαίλεηαη λα είλαη θνκβηθφο, αληηπξνζσπεχνληαο πεξηζζφηεξν 

απφ ην ήκηζπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 Σέινο, ζεκαληηθά παξακέλνπλ ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο αγνξάο γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ ζηε Γαιιία, θαζψο απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 40% ζε φγθν ησλ απνδεκηνχκελσλ 

απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαξκάθσλ, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη Οιιαλδία λα ππεξβαίλεη ην 75%. 
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1. ΜΔΓΔΘΟ ΑΓΟΡΑ 

I. Δγσώπια Παπαγωγή 

 Η θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο 

παξαγσγήο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο. Η ζπλνιηθή παξαγσγή κεηψζεθε θαηά 6,3% ην 2020 ζε 

φξνπο αμίαο, αλεξρφκελε ζε 23.557.527 επξψ, κεηά ηελ αχμεζε θαηά 1,7% πνπ είρε 

θαηαγξαθεί ην 2019. Γεληθφηεξα, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζηε Γαιιία αλαπηχζζεηαη κε 

πην αξγφ ξπζκφ απφ φ,ηη ζηηο πεξηζζφηεξεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην 

ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα κεησζεί θαηά 2,2 κνλάδεο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, 

δηαηεξψληαο φκσο παξά απηήλ ηε κείσζε ηελ 5ε ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Γαλλική παπαγωγή θαπμακεςηικών πποϊόνηων, αξία ζε διζ. € (2012-2020) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Παξαγσγή 24,15 24,76 24,78 25,08 24,36 23,39 24,72 25,14 23,55 

Μεηαβνιή  6,3% 2,5% 0,1% 1,2% -2,9% -4,0% 5,7% 1,7% -6,3%    

 

 Η θαξκαθεπηηθή αγνξά ζηε Γαιιία αληηζηνηρεί ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ 

εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο θαξκάθσλ, ν νπνίνο απνηηκάηαη ζε ηηκέο παξαγσγνχ ρσξίο θφξνπο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γαιιηθήο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

LEEM, ην 2020, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηε 

κεηξνπνιηηηθή Γαιιία αλήιζε ζε αμία ζε 30,6 δηζ. επξψ,  απμεκέλνο θαηά  0,6% ζε ζρέζε κε 

ην 2019 (29,2 δηζ. επξψ), θαηαγξάθνληαο επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε 

(+1,9% θαηά κέζν φξν απφ ην 2013 έσο ην 2016). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αχμεζε απηή 

είλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο (+1,6%). 

 Καηά ην 2020, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαξκάθσλ απφ ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκαθείσλ 

αλήιζε ζε 21,2 δηζ. επξψ Δηδηθφηεξα, γηα ηα θάξκαθα πνπ δηαηέζεθαλ κέζσ θαξκαθείσλ θαη 

ην θφζηνο ηνπο θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ν θχθινο εξγαζηψλ  

απμήζεθε θαηά 1,8% κεηαμχ 2019-2020, παξά ηελ πηψζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαηά 3,5%. 

Ωο πξνο ηα κε θαιππηφκελα απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζθεπάζκαηα, ην 2020 ζεκεηψζεθε 

πηψζε θαηά 14,5% σο πξνο ηνλ φγθν πσιήζεσλ θαη θαηά 11,6% σο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζηα θαξκαθεία (1,7 δηζ. επξψ). Η λνζνθνκεηαθή αγνξά θαξκάθσλ 

εκθάληζε ηζρπξή αλάπηπμε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 6,5%. 
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Καηανομή κύκλος επγαζιών θαπμάκων πος διανέμονηαι ζηη Γαλλία, ζε εκ. εςπώ  

 
 

Πεγή: LEEM, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 

Πεγή: LEEM, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 
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II. Δξαγωγέρ 

Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα απνηεινχλ ην 4ν εμαγφκελν πξντφλ ηεο Γαιιίαο (ζε επίπεδν 

2ςήθησλ Κσδηθψλ πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο-θσδηθφο: 30) ην 2021, θαηαιακβάλνληαο 

κεξίδην 6,67% επί ησλ ζπλνιηθψλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γαιιηθψλ Σεισλείσλ, νη γαιιηθέο εμαγσγέο θαξκάθσλ 

(ΚΟ 3004) αλήιζαλ ην 2021 ζε 22,8 δηζ. επξψ θαη 343,9 ρηι. ηφλνπο, κεησκέλεο  θαηά 7% 

ζε φξνπο αμίαο θαη κεησκέλεο θαηά 10 % ζε φξνπο πνζφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 2020. 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Αξία ζε 

εςπώ  
21.685.315.060 21.509.769.639 23.362.729.193 24.551.176.433 

 

22.830.835.192 

 
Ποζόηηηα 

ζε 100kg 
3.735.300 

 

3.837.921 

 

4.331.032 

 

3.845.280 

 

3.438.795 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 

Γαλλικέρ εξαγωγέρ θαπμάκων (ΚΟ 3004) 2017-2021 

 Σν κεγαιχηεξν κεξίδην (68,35%) ησλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαηά ην 2021 αθνξά ζε πξντφληα ηνπ ΚΟ 30049000 (Άιια πξντφληα). Αθνινπζνχλ ηα 

θάξκαθα, πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο ή ζηεξνεηδή  (ΚΟ  30043900) κε κεξίδην 10,97%, απηά 

πνπ πεξηέρνπλ ηλζνπιίλε (ΚΟ 30043100) κε κεξίδην 8,18%, απηά πνπ πεξηέρνπλ θνξηηθν-

ζηεξνεηδείο νξκφλεο (ΚΟ 30043200) κε κεξίδην 6,4%, απηά πνπ πεξηέρνπλ αληηβηνηηθά 

(ΚΟ 30042000) κε κεξίδην 3%, απηά πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή (ΚΟ 30044900) κε 

κεξίδην 1,18 %, απηά πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλε (ΚΟ 30041000) κε κεξίδην 0,92%, απηά πνπ 

πεξηέρνπλ πξνβηηακίλεο ή βηηακίλεο (ΚΟ 30045000) κε κεξίδην 0,82% θαη ηα θάξκαθα πνπ 

πεξηέρνπλ ςεπδνεθεδξίλε (ΚΟ 30044200) κε κεξίδην 0,13%.Σέινο, αθνινπζνχλ κε κεξίδην 

0,02% θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθιεο νπζίεο θαηά ηεο εινλνζίαο (ΚΟ 30046000), 

λνξεθεδξίλε (ΚΟ 30044300) θαη εθεδξίλε κε 0,01% (ΚΟ 30044100) 
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ύνθεζη γαλλικών εξαγωγών θαπμάκων 2021 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ  

 Πην αλαιπηηθά, ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξαηίζεληαη νη γαιιηθέο εμαγσγέο θαξκάθσλ  ζε 

8ςήθηα αλάιπζε θσδηθψλ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαηά ηελ 5εηία 2017-2021. 
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Γαλλικέρ εξαγωγέρ θαπμάκων ανά Κωδικό ςνδςαζμένηρ Ονομαηολογίαρ 2014-2018 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CN8 – Πεπιγπαθή Πποϊόνηων Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg 

3004 Φάξκαθα, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

κνξθή δφζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα 

ηε ιηαληθή πψιεζε 21.685.315.060 3.735.300 21.509.769.639 3.837.921 23.362.729.193 4.331.032 24.551.176.433 3.845.280 22.830.835.192 3.438.795 

30041000 Πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλεο ή 

παξάγσγα ησλ πξντφλησλ απηψλ, κε δνκή 

πεληθηιαληθνχ νμένο, ή ζηξεπηνκπθίλεο ή 

παξάγσγα ησλ πξντφλησλ απηψλ 231.581.274 67.956 229.308.050 40.016 235.585.648 65.411 227.588.547 47.693 209.257.397 37.691 

30042000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ αληηβηνηηθά 988.101.957 105.759 924.844.830 105.424 884.284.153 114.913 812.661.463 71.038 685.017.221 66.612 

30043100 Πνπ πεξηέρνπλ ηλζνπιίλε 1.466.223.031 79.817 1.853.801.827 98.483 1.902.687.558 105.973 1.995.513.001 106.703 1.868.317.919 111.018 

30043200 Πνπ πεξηέρνπλ 

θνξηηθνζηεξνεηδείο νξκφλεο, παξάγσγα ή 

δνκηθά αλάινγά ηνπο 1.751.375.385 96.931 1.659.644.536 104.520 1.602.665.629 170.736 1.508.189.276 89.832 1.461.492.915 70.799 

30043900 Άιια πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο ή 

ζηεξνεηδή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

νξκφλεο 2.313.242.037 42.615 2.772.959.714 45.137 3.159.872.291 43.583 3.055.895.029 38.650 2.503.474.959 47.859 

30044100 Πνπ πεξηέρνπλ εθεδξίλε ή ηα 

άιαηά ηεο 8.817.965 993 4.830.083 539 3.478.123 538 4.389.241 781 3.077.882 575 

30044200 Πνπ πεξηέρνπλ ςεπδνεθεδξίλε 

(INN) ή ηα άιαηά ηεο 22.735.362 10.738 33.007.753 5.670 41.753.679 4.638 31.648.899 4.162 29.718.469 3.804 

30044300 Πνπ πεξηέρνπλ λνξεθεδξίλε ή ηα 

άιαηά ηεο 2.597.589 676 2.770.731 732 3.441.155 653 4.604.609 809 4.005.538 760 

30044900 Άιια,  πνπ πεξηέρνπλ 

αιθαινεηδή ή ηα παξάγσγά ηνπο 245.835.092 45.323 255.169.968 75.511 268.778.968 31.286 257.171.402 25.265 269.589.625 27.128 
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30045000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ 

πξνβηηακίλεο θαη βηηακίλεο, θπζηθέο ή 

αλαπαξαγκέλεο κε ζχλζεζε, θαζψο θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο 193.720.811 151.828 185.342.773 118.572 169.520.715 111.922 154.902.162 101.291 186.340.357 116.661 

30046000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθέο 

νπζίεο θαηά ηεο εινλνζίαο 1.261.919.111 30.703 555.128.700 31.023 10.674.015 1.226 7.492.881 1.054 5.520.588 659 

30049000 Άιια 13.199.165.446 3.101.961 13.032.960.674 3.212.294 15.079.987.259 3.680.153 16.491.119.923 3.358.002 15.605.022.322 2.955.229 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ
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Ωο πξνο ηνπο αγνξαζηέο γαιιηθψλ θαξκάθσλ, ειαθξψο πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ 

γαιιηθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ζε πνζνζηφ    ηεο Δ.Δ.. ε επίπεδν 

ρσξψλ, ν ζεκαληηθφηεξνο αγνξαζηήο γαιιηθψλ θαξκάθσλ είλαη νη ΗΠΑ, κε κεξίδην 16,86% θαη 

αμία εηζαγσγψλ 3,8 δηζ. επξψ, θαη αθνινπζεί ε Ιηαιία, κε κεξίδην 11,3% θαη αμία 2,6 δηζ. επξψ, ην 

Βειγην κε 9,2% θαη 2 δηζ. επξψ, ε Γεξκάληα κε κεξίδην 7,9% θαη αμία εηζαγσγψλ 1,8 δηζ. επξψ θαη 

ε Κίλα κε 4,9%, 1,1 δηζ. επξψ). Σελ πξψηε δεθάδα ζπκπιεξψλνπλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (4,2%, 

965 εθ. επξψ), ε Ιζπαλία(3,7%, 854 εθ. επξψ), ε Οιιαλδία (2,5%, 571 εθ. επξψ), ε Σζερία (2,8%, 

517 εθ. επξψ) θαη ε Διβεηία (2,8%, 517 εθ. επξψ). 

   Η Διιάδα ην 2021 βξηζθφηαλ ζηελ 20ε ζέζε κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ γαιιηθψλ θαξκάθσλ, κε 

εηζαγσγέο ζπλνιηθήο αμίαο 203 εθ. επξψ θαη πνζφηεηαο 33 ηφλσλ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 

0,89% θαη 0,98% επί ησλ ζπλνιηθψλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ αληίζηνηρα. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη νη 20 πξψηνη αγνξαζηέο γαιιηθψλ θαξκάθσλ 

θαηά ην 2021. 

                         20 ζημανηικόηεποι αγοπαζηέρ γαλλικών θαπμάκων, 2021 

  2021 2020 Μεηαβολή 2021/2020 Μεπίδιο 2021 

α/α Δηαίπορ Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξίαρ Ποζόηηηαρ 

ωρ ππορ 

αξία 

ωρ ππορ 

ποζόηηηα 

 Κόζμορ 
22.830.835.192 3.438.802 24.551.176.433 3.845.287 -7,01% -10,57% 

100,00% 100,00% 

 EU27_EXTRA 
11.880.677.821 1.470.596 12.902.248.132 1.602.986 -7,92% -8,26% 

52,04% 42,76% 

 EU27_INTRA 
10.950.157.371 1.968.206 11.648.928.301 2.242.302 -6,00% -12,22% 

47,96% 57,24% 

1 ΗΠΑ 
3.848.722.153 71.853 3.949.473.074 88.224 -2,55% -18,56% 16,86% 2,09% 

2 Ιηαιία 
2.578.890.276 199.522 2.904.732.018 216.597 -11,22% -7,88% 11,30% 5,80% 

3 Βέιγην 
2.098.678.812 166.153 2.164.116.191 170.682 -3,02% -2,65% 9,19% 4,83% 

4 Γεξκαλία  
1.801.777.526 816.375 2.026.131.860 941.099 -11,07% -13,25% 7,89% 23,74% 

5 Κίλα  
1.121.573.654 60.638 1.062.328.398 54.841 5,58% 10,57% 4,91% 1,76% 

6 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην  

965.428.871 260.787 1.021.637.451 328.686 -5,50% -20,66% 4,23% 7,58% 

7 Ιζπαλία  
854.723.166 160.868 869.690.145 178.340 -1,72% -9,80% 3,74% 4,68% 

8 Οιιαλδία  
571.465.098 135.595 566.678.008 147.263 0,84% -7,92% 2,50% 3,94% 

9 Σζερία 
517.676.233 30.616 486.830.855 32.867 6,34% -6,85% 2,27% 0,89% 

10 Διβεηία 
517.261.892 70.218 1.380.326.978 96.388 -62,53% -27,15% 2,27% 2,04% 

11 Πνισλία  
427.753.793 90.903 431.031.781 94.872 -0,76% -4,18% 1,87% 2,64% 

12 Γαλία  
424.285.941 64.950 372.210.082 78.686 13,99% -17,46% 1,86% 1,89% 

13 Ιαπσλία 
283.466.434 12.769 377.988.304 16.810 -25,01% -24,04% 1,24% 0,37% 

14 Οπγγαξία  
273.108.086 68.521 307.784.695 95.949 -11,27% -28,59% 1,20% 1,99% 

15 Απζηξία 
265.242.220 31.928 237.560.011 40.627 11,65% -21,41% 1,16% 0,93% 

16 Καλαδάο  
262.121.766 21.100 252.226.796 21.103 3,92% -0,02% 1,15% 0,61% 

17 Ρσζία 
261.070.069 116.357 224.977.345 72.691 16,04% 60,07% 1,14% 3,38% 
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  2021 2020 Μεηαβολή 2021/2020 Μεπίδιο 2021 

α/α Δηαίπορ Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξίαρ Ποζόηηηαρ 

ωρ ππορ 

αξία 

ωρ ππορ 

ποζόηηηα 

18 Αιγεξία 
242.591.467 30.397 349.935.990 54.352 -30,68% -44,07% 1,06% 0,88% 

19 Ρνπκαλία 
206.066.481 17.653 236.852.989 25.338 -13,00% -30,33% 0,90% 0,51% 

20 Διιάδα 
203.342.373 33.555 203.896.142 56.239 -0,27% -40,34% 0,89% 0,98% 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 
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ΙΙΙ. Καηανάλωζη  

Σν κεξίδην ηεο πγείαο ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ησλ γαιιηθψλ λνηθνθπξηψλ αλήιζε ην 2020 

ζην 4%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε γηα πξψηε θνξά εδψ θαη δεθαπέληε έηε θαηά ηα νπνία 

παξέκελε ζηαζεξφ ζην 3%. 

 

Πεγή: LEEM, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 

Γαπάνερ νοικοκςπιών ζηη Γαλλία ανά καηηγοπία (2020) 

Πεγή: Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ – INSEE 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Έξεπλαο, Μειεηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη ηαηηζηηθήο 

(DREES) ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηε Γαιιία έρεη 

εκθαλίζεη ζεκαληηθή αχμεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 3,5%. 

Ωζηφζν, ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία εκθαλίδεηαη κάιινλ ζηαζεξή (κέζε εηήζηα κείσζε 

0,16%), κε ηάζεηο κείσζεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία νη νπνίεο επηβεβαηψζεθαλ θαη θαηά ηελ 

παλδεκηθή θξίζε.   

 Σν 2020, νη δαπάλεο γηα θάξκαθα ζηε Γαιιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηα λνζνθνκεία) αλήιζε ζε 30,2 δηζ. επξψ, , κεησκέλε θαηά 3,4% ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 Η θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηε Γαιιία θαηέγξαςε ην 2020 αξλεηηθή ηάζε γηα 6ε 

ζπλερή ρξνληά σο πξνο ηελ αμία, κεηά ηελ απφηνκε άλνδν ην 2014 (+2,5%). Αληίζεηα, σο 

πξνο ηελ πνζφηεηα, ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ εκθαλίδεη ηζρπξή δπλακηθή κε κέζν εηήζην 
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ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 3,7% ην δηάζηεκα 2011-2020. 

 Η κείσζε απηή ηεο θαηαλάισζεο σο πξνο ηελ αμία νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: 

α) Σε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θαηά κέζν φξν θαηά 4.2% ην δηάζηεκα 2011-2019 θαη θαηά 7% ην 2020), ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ ζηε γαιιηθή αγνξά. Η κείσζε απηή - θαη ε 

επίδξαζή ηεο ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο θαηαλάισζεο - δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ζηαζεξή ην 

ίδην δηάζηεκα αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κε θαιππηφκελσλ απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

ζθεπαζκάησλ θαζψο απηά αληηπξνζσπεχνπλ γηα ην 2020 κφιηο ην 8% ηεο ζπλνιηθήο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηε Γαιιία. 

β)Σελ αχμεζε ησλ “ζπιινγηθψλ επηζηξνθψλ” απφ 0,3 δηζ. επξψ ην 2011 ζηα 2,5 δηζ, επξψ ην 

2020. Οη “ζπιινγηθέο επηζηξνθέο” απνηεινχλ θάζε ρξφλν αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα Πξντφληα 

Τγείαο πνπ δξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη 

“επηζηξνθέο” ππνινγίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 2020 ζηα γαιιηθά ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο 

πγείαο σο εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ σο απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηηο εθπηψζεηο ζε θάξκαθα κε πξνζσξηλή 

άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηα ζθεπάζκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα είλαη εχθνιε κέζσ ησλ 

θαξκαθείσλ αιιά φρη ηηο  ζπλνιηθέο επηζηξνθέο ζηηο νπνίεο ππνρξενχληαη νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο σο πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (αλεξρφκελεο ζην 2020 ζην 1%) θαη 

νπνίεο δελ απνηεινχλ έθπησζε αλά ζθεχαζκα. 

 

Δξέλιξη καηανάλωζηρ θαπμάκων ζηη Γαλλία, 2011- 2020 

 

Πεγή:DREES, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 
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Σν ζπληξηπηηθφ κεξίδην ησλ θαξκάθσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε Γαιιία, ζε πνζνζηφ 91%, 

θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ηε δαπάλε λα αλέξρεηαη ην 2020 ζηα 29,7 δηζ. 

επξψ ελψ ε κε θαιππηφκελε θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλήιζε ζρεδφλ ζηα 3 δηζ. επξψ       (2,3 

δηζ. επξψ κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη ζρεδφλ 0,7 δηζ. θάξκαθα πνπ 

ζπληαγνγξαθήζεθαλ αιιά δε δεηήζεθε ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπο ή αγνξάζηεθαλ ρσξίο 

ζπληαγή γηαηξνχ). 

 Η Γαιιία είλαη ε κνλαδηθή επξσπατθή ρψξα πνπ εκθάληζε κεηά ην 2004 κείσζε ηεο 

θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο θαξκάθσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γαιιηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Έλσζεο Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ LEEM, ε κείσζε απηή αλήιζε ην δηάζηεκα 2004-

2019 ζε 16%. Η εμέιημε απηή - ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο – έρεη νδεγήζεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ζέζεο ηεο Γαιιίαο σο 

πξσηαζιήηξηαο ζηελ Δπξψπε ζηελ θαηά θεθαιήλ θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε, κε ηελ 

γαιιηθή θαηαλάισζε λα είλαη πιένλ θαηά 7% πςειφηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην έλαληη 35% ην 2004. 

Καηά κεθαλήν καηανάλωζη θαπμάκων ζηη Γαλλία (ζε ηςποποιημένερ μονάδερ 

πποϊόνηων) 

 

 

Πεγή: LEEM 

 πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζηε Γαιιία 

αλέξρνληαλ ην 2019 ζην 1,3% ηνπ ΑΔΠ ελψ ε παλδεκηθή θξίζε δελ επέδξαζε ζην κεξίδην 

ησλ θαξκάθσλ ζηε ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο γηα ην ην 2020, θαζψο νη κεηαβνιέο αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηηο δαπάλεο λνζειείαο θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ  
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Πεγή: LEEM 



16 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΑΡΙΙ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

17, rue Auguste Vacquerie, 75116, Paris – Σει.: +33 1 47 20 26 60 – Fax: +33 1 40 70 19 04 

E-mail: ecocom-paris@mfa.gr  

2. ΔΙΑΓΩΓΔ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 

 Οη εηζαγσγέο θαξκάθσλ (Κσδηθφο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 3004) ζηε Γαιιία 

έρνπλ παξακείλεη ζρεδφλ ζηαζεξέο θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία, θαηαγξάθνληαο κέζν εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 0,54% ζε φξνπο αμίαο.  

 Καηά ην 2021, ε Γαιιία εηζήγαγε θάξκαθα ζπλνιηθήο αμίαο 15,2 δηζ. επξψ θαη 

πνζφηεηαο 280,1 ρηι. ηφλσλ, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,58% ζε φξνπο αμίαο θαη 

αχμεζε 9,6% ζε φξνπο πνζφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 2020. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ γαιιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

(2017-2021).  

Γαλλικέρ ειζαγωγέρ θαπμάκων 2017- 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Αξία ζε 

εςπώ 

13.038.669.113 13.090.963.519 14.087.053.607 15.894.359.659 15.165.915.137 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg 

2.432.945 2.570.358 2.829.311 2.555.566 2.801.220 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

Πην αλαιπηηθά, ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξαηίζεληαη νη γαιιηθέο εηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ ζε 8ςήθηα αλάιπζε θσδηθψλ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαηά ηελ 5εηία 2014-

2018.
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Γαλλικέρ ειζαγωγέρ θαπμάκων ανά Κωδικό ςνδςαζμένηρ Ονομαηολογίαρ 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CN8 – Πεπιγπαθή Πποϊόνηων Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg 
3004 Φάξκαθα, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

κνξθή δφζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα 

γηα ηε ιηαληθή πψιεζε 

13.038.669.113 

2.432.945 13.090.963.519 2.570.358 14.087.053.607 2.829.311 15.894.359.659 2.555.566 15.165.915.137 2.801.220 

30041000 Πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλεο ή 

παξάγσγα ησλ πξντφλησλ απηψλ, κε 

δνκή πεληθηιαληθνχ νμένο, ή 

ζηξεπηνκπθίλεο ή παξάγσγα ησλ 

πξντφλησλ απηψλ 

107.926.256 

60.898 116.523.902 51.408 119.124.295 103.053 133.552.587 41.149 128.841.686 23.827 

30042000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ 

αληηβηνηηθά 

448.761.155 
69.731 448.927.399 59.481 459.904.249 65.401 486.092.101 53.054 357.983.949 39.904 

30043100 Πνπ πεξηέρνπλ ηλζνπιίλε 496.314.135 23.525 677.921.747 29.452 952.369.458 26.132 2.078.500.140 31.095 1.880.242.096 32.631 

30043200 Πνπ πεξηέρνπλ 

θνξηηθνζηεξνεηδείο νξκφλεο, παξάγσγα 

ή δνκηθά αλάινγά ηνπο 

401.403.532 

37.465 366.456.618 31.374 665.651.796 43.029 572.042.096 27.146 741.834.520 26.226 

30043900 Άιια πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο 

ή ζηεξνεηδή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

νξκφλεο 

879.368.727 

34.677 950.456.423 37.336 1.013.945.299 35.141 1.095.738.237 37.317 1.064.615.529 33.484 

30044100 Πνπ πεξηέρνπλ εθεδξίλε ή ηα 

άιαηά ηεο 

6.988.048 
470 3.291.108 236 521.635 175 664.699 351 299.758 121 

30044200 Πνπ πεξηέρνπλ 

ςεπδνεθεδξίλε (INN) ή ηα άιαηά ηεο 

4.121.906 
296 3.990.501 655 3.985.052 947 2.086.913 254 448.595 37 

30044300 Πνπ πεξηέρνπλ λνξεθεδξίλε 

ή ηα άιαηά ηεο 

5.887 
0 1.287 0 258 0 74.226 45 153.353 67 

30044900 Άιια,  πνπ πεξηέρνπλ 

220.123.870 42.686 162.878.008 17.422 164.305.247 15.616 233.019.843 12.496 150.652.834 12.104 
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αιθαινεηδή ή ηα παξάγσγά ηνπο 

30045000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ 

πξνβηηακίλεο θαη βηηακίλεο, θπζηθέο ή 

αλαπαξαγκέλεο κε ζχλζεζε, θαζψο θαη 

ηα παξάγσγά ηνπο 

 

123.778.842 73.312 112.294.959 81.458 89.230.497 73.171 89.397.637 82.022 94.313.202 78.839 

30046000 Άιια, πνπ πεξηέρνπλ 

δξαζηηθέο νπζίεο θαηά ηεο εινλνζίαο 

336.433.790 
6560 426.373.193 6.428 22.621.668 967 3.395.243 443 996.896 126 

30049000 Άιια 10.013.442.965 2.083.320 9.821.848.374 2.255.102 10.595.394.153 2.465.673 11.199.795.937 2.270.189 10.745.532.719 2.553.848 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείo ΟΔΤ Παξηζίσλ
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Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ζε φξνπο αμίαο (70,85%) ησλ γαιιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαηά ην 2021 αθνξά ζε πξντφληα ηνπ ΚΟ 30049000 (Άιια πξντφληα). Αθνινπζνχλ ηα θάξκαθα πνπ 

πεξηέρνπλ ηλζνπιίλε (ΚΟ 30049000) κε κεξίδην 12,4%, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο ή ζηεξνεηδή 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξκφλεο (ΚΟ 30043900) κε κεξίδην 7,02%, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

θνξηηθνζηεξνεηδείο νξκφλεο (ΚΟ 30043200) κε κεξίδην 4,9%, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ αληηβηνηηθά 

(ΚΟ 30042000) κε κεξίδην 2,4%, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή (ΚΟ 30044900) κε κεξίδην 

0,99%, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιηλεο (ΚΟ 30041000) κε κεξίδην 0,85%, ηα θάξκαθα πνπ 

πεξηέρνπλ πξνβηηακίλεο (ΚΟ 30045000) κε κεξίδην 0,6% θαη ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθέο 

νπζίεο θαηά ηεο εινλνζίαο (ΚΟ 30046000) κε κεξίδην 0,1%. 

 ύνθεζη γαλλικών ειζαγωγών θαπμάκων ανά ΚΟ, 2021 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 

 Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο θαξκάθσλ ηεο Γαιιία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γαιιηθήο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, ην ζπληξηπηηθφ κεξίδην θαξκάθσλ πνπ εηζάγεη ε Γαιιία πξνέξρεηαη απφ ηα 

ινηπά θ-κ ηεο Δ.Δ.. πγθεθξηκέλα, ην 2021 ε Γαιιία εηζήγαγε θάξκαθα (ΚΟ 3004) αμίαο 15,2 δηζ. επξψ 

θαη πνζφηεηαο 280 ρηι. ηφλσλ απφ ηα θ-κ ηεο Δ.Δ., ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 87% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη 

ζε 95% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πνπ εηζήγαγε ε ρψξα.  

 ε επίπεδν ρσξψλ, νη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο θαξκάθσλ ηεο Γαιιίαο ην 2021 παξνπζηάδνληαη ζην 

θαησηέξσ δηάγξακκα.  
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Κύπιοι ππομηθεςηέρ θαπμάκων ζηη Γαλλία, 2021(αμία ζε επξψ) 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξψηνη δέθα πξνκεζεπηέο θαξκάθσλ ηεο Γαιιίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Ιηαλία: κε κεξίδην 12,44% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Γαιιία ην 2021 (ζε φξνπο αμίαο), ε ρψξα θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

Γαιιίαο. Οη εμαγσγέο ηεο, ζπλνιηθήο αμίαο 1,9 δηζ. επξψ θαη πνζφηεηαο πεξίπνπ 35 ρηι. ηφλσλ 

εκθάληζαλ κείσζε θαηά 10,42%% ζε φξνπο αμηαο θαη απμεζε 8,92% ζε φξνπο πνζφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ην 2020.  

2. Ολλανδία: κε κείσζε θαηά 16,32% ζε φξνπο αμίαο ε ρψξα βξίζθεηαη ζηε 2
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο Γαιιίαο ην 2021 κε εμαγσγέο αμίαο 1,5 δηζ. επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεξίδην 

9,73 % επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ ηεο Γαιιίαο. Ωο πξνο ηελ πνζφηεηα, σζηφζν, ε 

ρψξα εμάγεη 10 ρηι. ηφλνπο (-18,20% ζε ζρέζε κε ην 2020) θαη κεξίδην 3,81%.  

3. Βέλγιο: πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο αμίαο 1,4 δηζ. επξψ θαη πνζφηεηαο 23 ρηι. ηφλσλ πξνο ηε 

Γαιιία ην 2021, απμεκέλεο θαηά 22,66% θαη 11,72% αληηζηνίρσο. Σν κεξίδην ησλ βειγηθψλ 

εμαγσγψλ αλήιζε ζε 9,44% ζε φξνπο αμίαο θαη 8,54% ζε φξνπο πνζφηεηαο επί ησλ ζπλνιηθψλ 

γαιιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ.  

4. Ιπλανδία: νη εμαγσγέο ηεο δηακνξθψζεθαλ ζε αμία ζε 1,37 δηζ. επξψ θαη ζε πνζφηεηα 19 ρηι. 

ηφλσλ, θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθε κείσζε θαηά 23,35%% θαη απμεζε 19,13% αληηζηνίρσο, θαη 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 9% ζε φξνπο αμίαο θαη 6,9% ζε φξνπο πνζφηεηαο.  

5. Δλλάδα : κε εμαγσγέο κεησκέλεο θαηά 22,09% ζε φξνπο αμίαο θαη κε ζεκαληηθε απμεζε θαηά 

46,78% ζε φξνπο πνζφηεηαο, ε ρψξα βξίζθεηαη ζηελ 5
ε
 ζεζε ην 2021, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 

5,33% θαη 1,84% αληηζηνίρσο επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Γαιιίαο. Οη εμαγσγέο ηεο 
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δηακνξθψζεθαλ ζε 809 εθ. επξψ ζε αμία θαη 5 ρηι. ηφλνπο ζε πνζφηεηα. 

6. Δλβεηία : νη εμαγσγέο ηεο θπκάλζεθαλ ζηα 744 εθ, επξσ σο πξνο ηελ αμία κε κεξηδην 4,91 , αιιά 

ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα σο πξνο ηελ πνζφηεηα (2,5 ρηι. ηφλνπο), κε κεξηδην 0,90 ζε φξνπο 

πνζφηεηαο ,  

7. Ην. Βαζίλειο: νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε αμία ζε 718 εθ. επξψ θαη ζε πνζφηεηα 

17 ρηι. ηφλσλ. Με ζπλνιηθφ κεξίδην εμαγσγψλ θαξκάθσλ ζε φξνπο αμίαο 4,73% θαη 6,22% ζε 

φξνπο πνζφηεηαο. εκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε ζε φξνπο πνζφηεηαο θαηά 57,84% ελψ 

παξαηεξεζεθε κείσζε ζε νξνπο αμηαο θαηά 5,20% 

8. Γανία: κείσζε θαηά 1,33% ζε φξνπο αμίαο θαη απμεζε  4,68% ζε φξνπο πνζφηεηαο θαηέγξαςαλ 

νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνο ηε Γαιιία ην 2021, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ ζε 709 εθ. επξψ θαη 2,2 

ρηι. ηφλνπο, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 4,73% θαη 6,22% αληηζηνίρσο επί ησλ ζπλνιηθψλ γαιιηθψλ 

εηζαγσγψλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ.  

9. Ιζπανία: νη εμαγσγέο ηεο, ζπλνιηθήο αμίαο 620 εθ. επξψ θαη πνζφηεηαο 31 ρηι. ηφλσλ, εκθάληζαλ 

πηψζε θαηά 8,24% θαη ζεκαληηθε αχμεζε 25,09 % αληηζηνίρσο ζε ζρέζε κε ην 2020. Σν κεξίδηφ 

ηεο επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γαιιία ην 2021 αλήιζε ζε 

4,09% ζε φξνπο αμίαο θαη 11,17% ζε φξνπο πνζφηεηαο.  

10. οςηδία : ε ρψξα θαηέιαβε ηε 10
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Γαιιίαο κε ζπλνιηθέο 

εμαγσγέο χςνπο 535 εθ. επξψ θαη 6,8 ρηι. ηφλνπο θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 3,53% (κείσζε 

0,39%) ζε φξνπο αμίαο θαη 2,44% (αχμεζε 37,24%) ζε φξνπο πνζφηεηαο.  
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25 Ππώηοι Ππομηθεςηέρ Φαπμάκων ζηη Γαλλία (ΚΟ 3004) 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Μεηαβολή 

2021/2020 Μεπίδιο 2021 

α/α Χώπερ Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία ζε εςπώ 

Ποζόηηηα 

ζε 100kg Αξία 

Ποζόηηη

α 

Ωρ ππορ 

αξία 

Ωρ ππορ 

ποζόηηηα 
 Κφζκνο 15.165.915.137 2.801.221 15.894.359.659 2.555.567 14.087.053.607 2.829.312 13.090.963.519 2.570.358 13.038.669.113 2.432.946 -4,58% 9,61% 100,0% 100,0% 

 EU27_INTRA 12.481.065.178 2.514.285 13.501.912.887 2.317.184 11.583.617.682 2.585.395 10.596.730.085 2.315.400 10.038.958.973 2.208.811 -7,56% 8,51% 82,30% 89,76% 

 EU27_EXTRA 2.684.849.959 286.936 2.392.446.772 238.383 2.503.435.925 243.916 2.494.233.434 254.958 2.999.710.140 224.135 12,22% 20,37% 17,70% 10,24% 

1 Ιηαιία  
1.886.481.748 357.105 2.105.830.415 327.873 1.578.432.659 326.975 1.326.612.113 351.069 1.115.960.832 254.105 -10,42% 8,92% 12,44% 12,75% 

2 Οιιαλδία  
1.476.092.053 106.647 1.764.066.646 130.373 1.676.798.052 143.333 1.569.723.271 92.336 1.276.293.984 66.451 -16,32% -18,20% 9,73% 3,81% 

3 Βέιγην 
1.431.610.620 239.295 1.167.131.119 214.200 1.170.065.054 208.574 1.357.326.578 226.732 1.456.809.087 251.778 22,66% 11,72% 9,44% 8,54% 

4 Ιξιαλδία  
1.378.941.963 193.302 1.798.953.072 162.256 1.737.210.455 169.412 1.249.479.396 123.805 1.506.751.886 122.111 -23,35% 19,13% 9,09% 6,90% 

5 Διιάδα  
808.724.639 51.617 1.038.053.234 35.166 379.736.802 41.535 392.587.872 41.578 102.415.144 40.983 -22,09% 46,78% 5,33% 1,84% 

6 Διβεηία  
744.856.153 25.265 767.755.967 29.241 978.784.563 38.439 1.246.222.531 56.311 1.268.526.035 50.774 -2,98% -13,60% 4,91% 0,90% 

7 Ηλ. Βαζίιεην  
718.097.996 174.220 757.525.399 110.377 791.495.010 122.657 803.902.497 125.571 802.860.642 109.072 -5,20% 57,84% 4,73% 6,22% 

8 Γαλία  
709.178.689 22.579 718.724.604 21.649 653.068.541 21.270 572.974.336 15.389 448.996.634 9.796 -1,33% 4,30% 4,68% 0,81% 

9 Ιζπαλία  
620.647.562 313.030 676.372.137 250.245 589.940.807 328.138 475.208.107 309.538 514.773.360 360.637 -8,24% 25,09% 4,09% 11,17% 

10 νπεδία  
535.830.240 68.484 537.907.247 49.900 503.081.504 64.383 391.136.940 52.598 374.044.145 39.677 -0,39% 37,24% 3,53% 2,44% 

11 ΗΠΑ  
414.649.594 3.537 403.025.817 3.863 412.266.786 9.668 169.225.402 6.471 628.057.360 8.885 2,88% -8,44% 2,73% 0,13% 

12 Ιαπσλία  
263.178.765 1.925 81.125.666 2.362 34.956.281 1.535 27.346.143 330 38.965.866 21 224,41% -18,48% 1,74% 0,07% 

13 Οπγγαξία  
213.621.070 41.125 230.312.571 36.356 196.357.711 31.635 226.828.414 35.919 210.381.915 147.884 -7,25% 13,12% 1,41% 1,47% 

14 Κίλα  
173.288.231 16.148 43.056.100 13.730 11.222.834 6.516 11.152.432 4.636 9.860.385 927 302,47% 17,62% 1,14% 0,58% 

15 Ιλδία  
159.047.630 33.827 133.100.644 30.110 81.268.038 22.100 65.759.015 23.365 59.257.599 22.298 19,49% 12,35% 1,05% 1,21% 

16 Πνισλία  
114.656.744 81.021 136.555.595 73.964 140.948.872 58.527 135.029.633 48.862 268.396.812 38.811 -16,04% 9,54% 0,76% 2,89% 

17 ινβελία  
106.458.571 52.477 121.674.573 19.610 94.925.555 29.972 100.829.517 17.907 81.452.277 17.840 -12,51% 167,60% 0,70% 1,87% 

18 Απζηξία  
66.395.885 39.687 83.415.832 35.403 99.894.022 105.191 127.902.538 80.197 127.514.188 84.090 -20,40% 12,10% 0,44% 1,42% 

19 Βνπιγαξία  
58.983.112 18.958 41.963.919 14.803 61.220.899 15.358 19.774.741 15.336 17.778.636 8.961 40,56% 28,07% 0,39% 0,68% 
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20 Πνξηνγαιία  
58.144.360 31.587 46.937.398 18.371 39.927.023 21.352 33.208.266 9.387 35.270.669 10.976 23,88% 71,94% 0,38% 1,13% 

21 Σζερία  
49.092.789 7.450 41.541.601 6.009 21.046.249 8.856 24.698.709 40.862 15.818.265 13.092 18,18% 23,98% 0,32% 0,27% 

22 Καλαδάο  
40.675.644 875 47.285.261 1.149 50.259.769 732 38.161.119 684 51.393.504 729 -13,98% -23,86% 0,27% 0,03% 

23 Μάιηα  
39.888.350 15.642 28.622.824 5.344 27.109.578 6.567 42.238.787 8.271 32.404.966 4.402 39,36% 192,70% 0,26% 0,56% 

24 Απζηξαιία  
39.027.248 1.523 36.412.215 2.810 37.090.363 428 1.192.464 52 599.403 41 7,18% -45,80% 0,26% 0,05% 

25 ηγθαπνχξε  
36.716.463 1.316 23.208.441 1.669 7.191.182 518 103.909 0 29.726.200 1.775 58,20% -21,15% 0,24% 0,05% 

 

Πεγή: Γαιιηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 
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3. ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΓΟΡΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

I. Κανάλια διανομήρ θαπμάκων 

 ηε Γαιιία ν ξφινο ησλ ρνλδξεκπφξσλ-δηαλνκέσλ ζην θχθισκα δηαλνκήο 

θαξκάθσλ θαίλεηαη λα είλαη θνκβηθφο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη 

εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ηα θάξκαθα απεπζείαο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

λνζνθνκεία θαη θαξκαθεία, ην 2020, ην πνζνζηφ πνπ δηαλεκήζεθε κέζσ ρνλδξεκπφξσλ-

δηαλνκέσλ αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ.  

 Έηζη, ην 2020, ην 57,6% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ πεξίπνπ 250 εξγαζηεξίσλ 

θαξκάθσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Γαιιία θαηεπζχλζεθε ζηνπο ρνλδξεκπφξνπο-

δηαλνκείο, ην 27,9% πσιήζεθε απεπζείαο ζηα λνζνθνκεία θαη κφιηο ην 14,5% απεπζείαο ζηα 

θαξκαθεία. Απφ ην πνζνζηφ πνπ πσιήζεθε ζηνπο ρνλδξεκπφξνπο-δηαλνκείο, ην ζπληξηπηηθφ 

κεξίδην θαηεπζχλζεθε ζηα πεξίπνπ 21.264 θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γαιιία θαη έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θαηεπζχλζεθε ζηα πεξίπνπ 3.036 δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο. 

 

Πεγή: LEEM,Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 

Κανάλια διανομήρ θαπμάκων ζηη Γαλλία, 2020 

 εκεηψλεηαη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ηεο ηηκήο παξαγσγνχ, 

ρσξίο θφξνπο γηα ηα εξγαζηήξηα, ηα πεξηζψξηα ρνλδξεκπφξνπ-απνζηνιέα, ηα πεξηζψξηα ησλ 

θαξκαθνπνηψλ θαη ηνλ ΦΠΑ. Σν πεξηζψξην δηαλνκήο ησλ θαξκαθείσλ απνηειεί ηελ θχξηα 

πεγή ακνηβήο γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο: θαηαλέκεηαη ζε πεξηζψξην αγνξάο (ιφγσ ηπρφλ 

εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ εξγαζηήξηα ή ρνλδξεκπφξνπο-δηαλνκείο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκή θαηαζθεπήο ρσξίο ηνπο θφξνπο) θαη έλα πεξηζψξην πψιεζεο (δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο 

θαηαιφγνπ θαη ηεο ηηκήο θαηαλαισηή). Σν πεξηζψξην θέξδνπο θαζνξίδεηαη ειεχζεξα ζηα κε 

επηζηξεθφκελα θάξκαθα, αιιά ξπζκίδεηαη απφ ην θξάηνο ζηα επηζηξεθφκελα θάξκαθα.  

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 1.i., ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαξκαθείσλ ζηε 

κεηξνπνιηηηθή Γαιιία αλήιζε ζε 21 δηζ. επξψ ην 2020, ελψ ζηα ππεξπφληηα εδάθε θαη 
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δηακεξίζκαηα αλήιζε ζε 0,4 δηζ. επξψ (DOM-TOM). Απηφο απνηειείηαη ζε πνζνζηφ 90% 

απφ θάξκαθα πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θαηά 10% απφ εθείλα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη .Σα πνζά απηά απνηηκψληαη ζηελ ηηκή ηνπ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο ηνπο θφξνπο, 

ρακειφηεξα απφ ηε δεκφζηα ηηκή.  

 

II. Φαπμακεςηικέρ εηαιπείερ ζηη Γαλλία 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

LEEM, ζηε Γαιιία ην 2020 ιεηηνπξγνχζαλ 249 θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζε νιφθιεξε ηε 

κεηξνπνιηηηθή Γαιιία (εκθαλή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 1980, νπνπ ιεηηoπξγνχζαλ 365 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο).Οη πεξηθέξεηεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαξκαθεπηηθψλ 

κνλάδσλ είλαη απηέο ηνπ Île-de-France θαη ηεο Auvergne-Rhône-Alpes, ζηελ θαζεκία απφ ηηο  

 

Πεγή: LEEM 

νπνίεο βξίζθνληαη 40-50 εξγαζηήξηα, ελψ αθνινπζνχλ 5 πεξηθέξεηεο (Ννξκαλδία, Hauts-de-

France, Grand-Est, Centre–Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine), ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

θηινμελεί απφ 20 έσο 40 κνλάδεο, 3 πεξηθέξεηεο κε 10-20 εηαηξείεο (Occitanie, Bourgogne-

Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur), ελψ ζε θαζεκία απφ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Βξεηάλεο θαη ηεο Υψξαο ηνπ Λίγεξα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ιηγφηεξεο απφ 10 εηαηξείεο.  

 

Kαηανομή παπαγωγικών θαπμακεςηικών μονάδων ανά πεπιοσή  

Η θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζηε Γαιιία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηεζλνπνηεκέλε θαη 

απαξηίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα 4/5 

βξίζθνληαη ππφ μέλν έιεγρν (ζηνηρεία 2012). Οη ειεγρφκελεο απφ ηε Γαιιία επηρεηξήζεηο 

θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθά εκπνξηθά πιενλάζκαηα ηφζν ζε αγαζά φζν θαη ζε ππεξεζίεο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 
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Γαιιηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη εηαηξείεο απηέο εθαξκφδνπλ θπξίσο ηξία δηαθνξεηηθά 

νηθνλνκηθά κνληέια: i) 1/4 απφ απηέο παξάγνπλ ζηε Γαιιία κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο θαη 

πξνκεζεχνπλ φιεο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη 

κεγαιχηεξνη παίθηεο ζε εζληθφ επίπεδν. ii) 1/4 απφ απηέο πεξηιακβάλεη βηνκεραληθέο θαη 

εκπνξηθέο ζπγαηξηθέο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη μέλεο. Παξάγνπλ ζηελ εζληθή 

επηθξάηεηα ελψ παξάιιεια δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην εκπφξην αγαζψλ, ηφζν ζηηο 

εηζαγσγέο φζν θαη ζηηο εμαγσγέο. iii) Σέινο, νη κηζέο απφ απηέο ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά: είλαη θπξίσο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο κηθξνχ 

κεγέζνπο, ζπλδεδεκέλεο θπξίσο κε μέλνπο νκίινπο
1
. 

 Η θαξκαθνβηνκεραλία ζηε Γαιιία είλαη ν θιάδνο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πςειφηεξεο 

επελδχζεηο ζε Έξεπλα & Αλάπηπμε (Δ&Α) σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ. 

Παξφιν πνπ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ έξεπλα είλαη ρακειφηεξνο ζε απφιπηνπο 

φξνπο απφ απηφλ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο αεξνλαππεγηθήο βηνκεραλίαο, ην 2017 

(πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) αληηπξνζψπεπε ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, έλαληη κφιηο 4,8% γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. πλνιηθά, νη 

δαπάλεο γηα Δ&Α αλήιζαλ ζε 4,5 δηζ. επξψ ην 2017, εθ ησλ νπνίσλ 47 εθαη. επξψ 

πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, δει. 1% ηεο ζπλνιηθήο δέζκεπζεο γηα Δ&Α.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, θίλεηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α) γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Απφ ηα κέηξα απηά, ηα νπνία εκπινπηίδνληαη θαη αλαλεψλνληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε, επλννχληαη θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ 

πίζηωζη θόπος έπεςναρ (crédit d'impôt recherche – CIR), έλα γεληθφ κέηξν γηα ηε ζηήξημε 

δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (R&D). Οη εηαηξείεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ βαζηθέο δαπάλεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ πίζησζε απηή, απνιακβάλνληαο κείσζε ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ ππφ 

νξηζκέλνπο φξνπο. Ο ζπληειεζηήο ηεο πίζησζεο θφξνπ γηα ηελ έξεπλα αλέξρεηαη ζε 30% γηα 

ηηο δαπάλεο έξεπλαο έσο 100 εθαη. επξψ θαη ζε 5% γηα δαπάλεο πέξαλ απηνχ ηνπ πνζνχ. Οη 

δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο δαπάλεο γηα 

απφζβεζε αθηλήησλ θαη θηηξίσλ, γηα ακνηβή εξγαδνκέλσλ, γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηέιε 

επξεζηηερλίαο, δαπάλεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, έμνδα αλάζεζεο 

κειεηψλ/εξεπλψλ ζε Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, ηδξχκαηα θ.ά. 

 Δπηπιένλ, ην 2013 πηνζεηήζεθε ην κέηξν ηεο πίζηωζηρ θόπος για ηην καινοηομία 

(crédit d'impôt innovation-CII)
2
, ην νπνίν απνηειεί επέθηαζε ηεο πίζησζεο θφξνπ γηα ηελ 

έξεπλα, αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ιηγφηεξνη απφ 250 εξγαδφκελνη 

θαη θχθινο εξγαζηψλ ρακειφηεξνο ησλ 50 εθ. επξψ) θαη εθαξκφδεηαη ζηηο δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα πξσηφηππα θαη ηηο πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο λέσλ πξντφλησλ ησλ ΜΜΔ. Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηφζν εζσηεξηθέο δαπάλεο (απφζβεζε, θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία), φζν θαη δαπάλεο αλάζεζεο κειεηψλ θ.ά. ζε 

γξαθείν κειεηψλ/εηαηξεία εγθεθξηκέλε απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο. Ο ζπληειεζηήο ηεο πίζησζεο 

                                                 
  

1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121555  

 

  
2
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121555
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
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θφξνπ αλέξρεηαη ζε 20% θαη ε πίζησζε θφξνπ έρεη αλψηαην φξην € 400.000 εηεζίσο.  

 Η Γαιιία, παξά ηελ πςειή ηερλνγλσζία ζηε θαξκαθεπηηθή παξαγσγή θαη ην 

αληίζηνηρα πςειά θαηαξηηζκέλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη, έρεη απνιέζεη κέξνο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο επξσπατθέο ρψξεο. Η αμηνπνίεζε ησλ 

γαιιηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κέζσ κίαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο, ηδίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ θαξκάθσλ απνηειεί θαη ην ζηφρν ηνπ “ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο πγείαο” ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο πνπ 

ππεγξάθε απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηνλ Φεβξνπάξην  ηνπ 2019 θαη ην νπνίν 

πξνβιέπεη ηελ επέλδπζε πφξσλ χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ εληφο πεληαεηίαο 

πξνθεηκέλνπ: 

-λα ππάξμεη έλα φθεινο παξαγσγηθφηεηαο χςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηηο 

θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο ζε νξίδνληα δεθαεηίαο, δίλνληαο παξάιιεια ψζεζε ζηελ παξνρή 

θαηλνηφκσλ ζεξαπεηψλ ζηνπο αζζελείο 

- λα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν λενθπψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη λα εληζρπζεί ε 

θαηάξηηζε ζηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο βηνθαξκάθσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο 

εξγαζίαο πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο 

-λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λέεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο ζε κφλάδεο-πηιφηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε βηνκεραληθή παξαγσγή θαξκάθσλ ζε γαιιηθέο κνλάδεο. 

III.Γιανομείρ – Χονδπέμποποι Φαπμάκων 

   ηε Γαιιία ιεηηνπξγεί απφ ην 1985 ην Δπηκειεηήξην Γηαλνκήο Φαξκάθσλ (Chambre 

Syndicale de la Répartition Pharmaceutique - CSRP), ην νπνίν απνηειεί ηελ επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε ησλ εηαηξεηψλ δηαλνκήο θαξκάθσλ. Μέιε ηνπ είλαη νη 7 βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο 

αγνξάο ζηε Γαιιία, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 97,1% ηεο αγνξάο δηαλνκήο, θαη νη νπνίνη 

παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

ημανηικόηεποι διανομείρ-σονδπέμποποι θαπμάκων ζηη Γαλλία 

Όνομα εηαιπείαρ 
Απιθμόρ 

εγκαηαζηάζεων 

Μεπίδιο 

αγοπάρ 
Ιζηοζελίδα 

GROUPE OCP  40 31,07% https://www.ocp.fr/  

SAS CERP Rouen (Astera COOP) 32 20,98% 
https://astera.coop/PUB/A

ST910.aspx  

ALLIANCE Healthcare France  46 18,28% 
https://www.alliance-

healthcare.fr/accueil  

SA CERP Rhin Rhône Méditerranée  24 11,39% 
https://www.cerp-

rrm.com/ 

CERP Bretagne Atlantique  12 3,56% https://www.cerpba.com/  

 

https://www.ocp.fr/
https://astera.coop/PUB/AST910.aspx
https://astera.coop/PUB/AST910.aspx
https://www.alliance-healthcare.fr/accueil
https://www.alliance-healthcare.fr/accueil
https://www.cerp-rrm.com/app/site/index_pub.asp
https://www.cerp-rrm.com/app/site/index_pub.asp
https://www.cerpba.com/
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GROUPE PHŒNIX PHARMA  20 8,66% 
http://www.phoenixpharm

a.fr/  

SOGIPHAR  3 3,20% 
https://www.pharmaciengi

phar.com/  

εγή: CSRP 

Μεπίδια αγοπάρ κύπιων διανομέων-σονδπεμπόπων θαπμάκων ζηη Γαλλία 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη γάιινη δηαλνκείο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Οη παξαθάησ ηέζζεξεηο κεγάιεο  

γαιιηθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα 2/3 ηεο αγνξάο ζηελ 

Δπξψπε αλαθνξηθά κε ηελ δηαλνκή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.  

• OCP ( 23% ηεο επξσπαηθεο αγνξαο ) 

• Alliance Healthcare Répartition ( 20% ηεο επξσπαηθεο αγνξαο ) 

• PHOENIX Pharma ( 17% ηεο επξσπαηθεο αγνξαο ) 

• Γίθηπν CERP 

 

 

Πεγή: CSRP,  Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ. 

 

Π 

 

΄ 

http://www.phoenixpharma.fr/
http://www.phoenixpharma.fr/
https://www.pharmaciengiphar.com/
https://www.pharmaciengiphar.com/
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ΙV. Γιάπθπωζη πωλήζεων θαπμάκων από ηα θαπμακεία 

 

 πκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ FSPF  (Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de 

France) απφ ην  2018 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαξκαθείσλ 

πξνέξρεηαη απφ ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σν 

πνζνζηφ απηφ κάιηζηα αλέξρεηαη ζην 71,3%. Αθινπζνχλ κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα (4,8%), έπεηηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα (2,1%) θαη ηέινο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (1%) 

κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σν ππφινηπν 

θέξδνο ησλ θαξκαθείσλ πξνέξρεηαη απφ άιια κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

(20,8%) 

       V. Σιμέρ θαπμάκων 

  

Δξέλιξη ηιμών θαπμάκων 2008-2017 

Ο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ (Κεθάιαην ΙΙΙ-Καηαλάισζε) κεηψλνληαη ζηαζεξά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (θαηά κέζν φξν θαηά 4.2% ην δηάζηεκα 2011-2019 θαη θαηά 7% ην 

2020), ιφγσ ηεο απμεκέλεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ ζηε γαιιηθή αγνξά. Σν ίδην δηάζηεκα, 

ζεκεηψλεηαη ζηαζεξή αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κε θαιππηφκελσλ απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

ζθεπαζκάησλ, φκσο απηά αληηπξνζψπεπαλ γηα ην 2020 κφιηο ην 8% ηεο ζπλνιηθήο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηε Γαιιία. 

 

Πεγή:DREES, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

  

Η ηηκή ηνπ θαξκάθνπ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαξκάθσλ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ρσξίο ηνπο θφξνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο 

ρνλδξεκπφξνπ-δηαλνκέα, ηα πεξηζψξηα ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ηνλ ΦΠΑ. Σν πεξηζψξην 
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δηαλνκήο ησλ θαξκαθείσλ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ακνηβήο γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο: απηφ 

πεξηιακβάλεη ην πεξηζψξην αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ (ιφγσ ηπρφλ εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

απφ εηαηξείεο/εξγαζηήξηα ή ρνλδξεκπφξνπο-δηαλνκείο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θαηαζθεπήο 

ρσξίο ηνπο θφξνπο) θαη ην πεξηζψξην πψιεζεο (δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θαηαιφγνπ θαη ηεο 

ηηκήο θαηαλαισηή). Σν πεξηζψξην θέξδνπο θαζνξίδεηαη ειεχζεξα ζηα θάξκαθα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά ξπζκίδεηαη απφ ην θξάηνο ζηα θάξκαθα γηα ηα 

νπνία πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 ηε Γαιιία, αξκφδηνο θνξέαο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ην λφκν λα θαζνξίδεη ηηο 

ηηκέο ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο πγείαο 

είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηα Πξντφληα Τγείαο (Comité Économique des Produits de 

Santé – CEPS). Οη ηηκέο θαζνξίδνληαη αλά θνπηί θαξκάθνπ θαη αθνξνχλ ζηελ ηηκή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ρσξίο ηνπο θφξνπο θαηά ηελ εκέξα ηεο δηαβνχιεπζεο. Οη δεκφζηεο ηηκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, είλαη δηαζέζηκεο  ζηε δεκφζηα βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκάθσλ http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/. 

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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4. ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

I.Παπαγωγή και εμποπία θαπμάκων ζηην Δ.Δ. 

Οη απαηηήζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαξκάθσλ ξπζκίδεηαη ζε επίπεδν Δ.Δ. Σν 

λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ. γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε θαζνξίδεη ηα πξφηππα γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη γηα λα δηαηεζεί έλα θαξκαθεπηηθφ πξντφλ 

ζηελ αγνξά πξέπεη λα ιάβεη άδεια κςκλοθοπίαρ (Marketing Authorisation) πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο λνκνζεζίαο αλαπηχρζεθε γχξσ απφ απηή ηελ 

αξρή κε ηελ πξννδεπηηθή ελαξκφληζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν. 

ήκεξα, ηα θάξκαθα εγθξίλνληαη ζε επίπεδν Δ.Δ. απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ζε 

εζληθφ επίπεδν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θ-κ ηεο ΔΔ. Γηα λα ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο, κία θαξκαθεπηηθή εηαηξεία πξέπεη λα θαηαξηίζεη θάθειν πνπ πεξηέρεη φια ηα 

επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξκάθνπ θαη ηηο 

θιηληθέο κειέηεο. Αθνχ δηαηεζεί ζηελ αγνξά, ε αζθάιεηα ελφο θαξκάθνπ εμαθνινπζεί λα 

παξαθνινπζείηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθν-

επαγξχπλεζεο (pharmacovigilance) ηεο Δ.Δ. 

πλεπψο, έλα θάξκαθν γηα αλζξψπηλε ρξήζε κπνξεί λα εγθξηζεί είηε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεηά απφ αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα 

Αλζξψπηλε Υξήζε (CHMP) ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (EMA) κέζσ ηεο 

θεληξηθήο δηαδηθαζίαο είηε απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο, ηεο απνθεληξσκέλεο ή ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο: 

Φοπέαρ 

εξοςζιοδόηηζηρ 

Γιαδικαζία Δπιζηημονική 

Αξιολόγηζη 

Δδαθικό πεδίο 

Δπξ. Δπηηξνπή Κεληξηθή Δπξσπατθφο 

Οξγαληζκφο 

Φαξκάθσλ 

Δ.Δ. 

Δζληθέο Αξρέο Ακνηβαίαο 

Αλαγλψξηζεο, 

Απνθεληξσκέλε, 

Δζληθή 

Δζληθέο αξκφδηεο 

Αξρέο (ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο επεκβαίλεη 

ν Δπξ. Οξγαληζκφο 

Φαξκάθσλ) 

Δκπιεθφκελα θ-κ 

εγή: https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_en  

Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (European Medicines Agency – EMA), πνπ 

ηδξχζεθε ην 1995, είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ππνζηεξίδεη ην 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξκφδησλ αξρψλ. Ο Οξγαληζκφο είλαη ν θεληξηθφο θφκβνο 

ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ θαξκάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 40 εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

 

  

  

  

Π 

  

https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_en


32 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΑΡΙΙ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

17, rue Auguste Vacquerie, 75116, Paris – Σει.: +33 1 47 20 26 60 – Fax: +33 1 40 70 19 04 

E-mail: ecocom-paris@mfa.gr  

αξρέο πνπ εγγπψληαη ζπλερή αληαιιαγή θαη ξνή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δ.Δ. 

II. Δςπωπαϊκή νομοθεζία για ηην κςκλοθοπία θαπμάκων  

ε επίπεδν Δ.Δ., νη απαηηήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο, θαζψο θαη νη θαλφλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ, θαζνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα εμήο θείκελα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

επίζεο ελαξκνληζκέλεο δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή, ηε ρνλδξηθή πψιεζε ή ηε δηαθήκηζε 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε: 

 Tελ νδεγία 2001/83/ΔΚ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083 θαη  

 Tνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 726/2004 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004R0726. 

Δπηπιένλ, ε θνηλνηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη θνηλνχο θαλφλεο γηα ηε δηεμαγσγή 

θιηληθψλ δνθηκψλ (γηα ηε δνθηκή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θαξκάθσλ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο) ζηελ ΔΔ. Έρνπλ επίζεο ζεζπηζηεί δηάθνξνη θαλφλεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ νξηζκέλσλ ηχπσλ θαξκάθσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: 

 Φάξκαθα γηα ζπάληεο αζζέλεηεο («Οξθαλά θάξκαθα») (Καλνληζκφο (ΔΚ) 141/2000 

– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32000R0141 

 Φάξκαθα γηα παηδηά (Καλνληζκφο (ΔΚ) 1901/2006 – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006R1901 

 Φάξκαθα πξνεγκέλσλ ζεξαπεηψλ (θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1394/2007 – https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32007R1394 

Όιε ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

παξαηίζεηαη ζηνλ ηφκν 1 ηνπ “Καλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζηελ 

Δ.Δ.” (EudraLex Volume 1: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1_en 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο θαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ, εγθξίζεθαλ πνιιέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαλνληζηηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα. Λεπηνκεξήο επεμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη άιισλ ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηφκν 2 (EudraLex 

Volume 2: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2_en  

Η έγθξηζε θαξκάθσλ βαζίδεηαη ζε ηξία βαζηθά θξηηήξηα: ποιόηηηα, αζθάλεια θαη 

αποηελεζμαηικόηηηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα πξντφληα πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνπο αζζελείο είλαη θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη παξέρνπλ ζεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ νθέινπο 

θαη θηλδχλνπ. 

 Ποιόηηηα ηων θαπμάκων 

Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο, νη εηαηξείεο πξέπεη 

λα παξέρνπλ ηεθκεξίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ είλαη θαηάιιειεο 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32000R0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006R1901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006R1901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32007R1394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32007R1394
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1_en
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2_en
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πνηφηεηαο. Απηφ εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. 

(Παξάξηεκα 1 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ - βι. αλσηέξσ) θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

(EudraLex Volume 3: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-3_en). 

Δάλ ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο δελ πιεξνί 

απηά ηα πξφηππα, ε άδεηα θπθινθνξίαο ζα απνξξηθζεί ή εάλ ην πξντφλ έρεη ήδε 

εγθξηζεί, ε έγθξηζε ζα αλαζηαιεί ή ζα αλαθιεζεί. 

Η παξαζθεπή ή ε εηζαγσγή θαξκάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δνθηκαζηηθή θάζε, ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε έθδνζεο άδειαρ 

παπαζκεςήρ ή ειζαγωγήρ. Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο ησλ πξαθηηθψλ παξαζθεπήο θαη 

δηαλνκήο ζηελ πνηφηεηα ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψησλ 

πιψλ ηνπ, έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νξζήο πξαθηηθήο παξέρεη 

δηαζθαιίζεηο θαηά ηεο απφθιηζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ησλ 

αθαηάιιεισλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. 

Πεξηζζφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαξκάθσλ παξέρνληαη ζηνλ ηφκν 

4 ηνπ EudraLex – https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en.  

 Αζθάλεια και αποηελεζμαηικόηηηα ηων θαπμάκων 

Η αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. 

Γηα ηα λέα θάξκαθα, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ. Γηα ηα θαζηεξσκέλα 

παξαζθεπάζκαηα, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη είηε ζε δεδνκέλα απφ ήδε 

εγθεθξηκέλα θάξκαθα (γεληθή άδεηα θπθινθνξίαο) είηε ζηε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία 

(θαζηεξσκέλε ηαηξηθή ρξήζε). 

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνινγνχληαη 

πξνζεθηηθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο πξηλ ιάβεη έλα πξντφλ άδεηα θπθινθνξίαο. Γηα ηα 

πξντφληα κε θεληξηθή έγθξηζε, ε αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ (EMA). 

Η αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα εμαθνινπζνχλ λα παξαθνινπζνχληαη κεηά ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαξκαθν-επαγξχπλεζεο ή κε αλαζεψξεζε 

ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ. 

  III. Κενηπική διαδικαζία έγκπιζηρ θαπμάκων 

χκθσλα κε ηελ κενηπική διαδικαζία έγκπιζηρ, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ αίηεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. 

Απηφ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά ην θάξκαθν θαη 

λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. βάζεη κηαο εληαίαο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Η Δπηηξνπή Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ γηα Αλζξψπηλε Υξήζε (CHMP) ή ε Δπηηξνπή 

Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή Υξήζε (CVMP) ηνπ EMA πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη εθδίδεη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ην εάλ ην θάξκαθν πξέπεη λα 

δηαηεζεί ζην εκπφξην ή φρη. Μφιηο ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε θεληξηθή άδεηα 
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θπθινθνξίαο ηζρχεη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) Ιζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία. 

Πεδίο εθαπμογήρ  

 Η θεληξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα: 

 Σα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε θαη πεξηέρνπλ κηα λέα 

δξαζηηθή νπζία γηα ηε ζεξαπεία:  

◦ Σνπ ηνχ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV) ή ην ζχλδξνκν επίθηεηεο 

αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS). 

◦ Σνπ θαξθίλνπ 

◦ Σνπ δηαβήηε 

◦ Σσλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ 

◦ Σσλ απηνάλνζσλ θαη άιισλ αλνζνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ 

◦ Σσλ ηνγελψλ αζζελεηψλ. 

 Σα θάξκαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε γελεηηθή 

κεραληθή  

 Σα θάξκαθα πξνεγκέλεο ζεξαπείαο, φπσο γνληδηαθή ζεξαπεία, θάξκαθα ζσκαηηθψλ 

θπηηάξσλ ή θάξκαθα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηζηφ  

 Σα νξθαλά θάξκαθα (θάξκαθα γηα ζπάληεο αζζέλεηεο)  

 Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα ρξήζε σο εληζρπηέο αχμεζεο ή απφδνζεο. 

 θεληξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο είλαη πξναηξεηηθή γηα άιια θάξκαθα: 

 Πνπ πεξηέρνπλ λέεο δξαζηηθέο νπζίεο γηα ελδείμεηο άιιεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

 Πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή ζεξαπεπηηθή, επηζηεκνληθή ή ηερληθή θαηλνηνκία 

 Η εμνπζηνδφηεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ ζε επίπεδν ΔΔ. 

ήκεξα, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ λέσλ, θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ πεξλνχλ κέζσ ηεο 

θεληξηθήο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο Δ.Δ.. 

IV. Δθνική διαδικαζία έγκπιζηρ θαπμάκων 

Η πιεηνςεθία ησλ θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Δ.Δ. έρεη εγθξηζεί ζε εζληθφ 

επίπεδν είηε επεηδή είραλ ιάβεη άδεηα πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ EMA είηε επεηδή 

δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο. 

Κάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ εζληθέο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο. Δάλ 

κηα εηαηξεία επηζπκεί λα δεηήζεη άδεηα θπθινθνξίαο ζε πνιιά θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

γηα έλα θάξκαθν πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία απφ ηηο αθφινπζεο δηαδξνκέο: 

 Σε διαδικαζία αμοιβαίαρ αναγνώπιζηρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε άδεηα 

θπθινθνξίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

 Σελ αποκενηπωμένη διαδικαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα θάξκαθν πνπ δελ έρεη 
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αθφκε εγθξηζεί ζηελ Δ.Δ. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εγθξηζεί ζε πνιιά θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκάδαο 

πληνληζκνχ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνθεληξσκέλε γηα 

ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

https://www.ema.europa.eu/en/committes/working-parties-other-groups/coordination-group-

mutual-recognition-decentralised-procedures-human-cmdh 

εκεηψλεηαη φηη νη απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηελ έγθξηζε θαξκάθσλ 

είλαη ηα ίδηα ζηελ Δ.Δ., αλεμαξηήησο ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο. 

V. Δθνική Απσή για ηην αζθάλεια ηων θαπμάκων ζηη Γαλλία 

 Η αξκφδηα αξρή ζηε Γαιιία γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ είλαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Φαξκάθσλ θαη ησλ Πξντφλησλ 

Τγείαο (Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé – ANSM) 

(https://www.ansm.sante.fr/). Οη δχν θχξηεο απνζηνιέο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε παξνρή 

πξφζβαζεο ζηελ θαηλνηνκία γηα φινπο ηνπο αζζελείο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξντφλησλ πγείαο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, απφ ηηο αξρηθέο δνθηκέο κέρξη 

θαη ηελ επηηήξεζή ηνπο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά. 

 Η αξκνδηφηεηα ηνπ ANSM εθηείλεηαη ζε φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (θάξκαθα 

θαη πξψηεο χιεο, λαξθσηηθά θαη ςπρνηξφπα θάξκαθα, εκβφιηα, νκνηνπαζεηηθά πξντφληα, 

θπηηθά παξαζθεπάζκαηα, γαιεληθά θαη λνζνθνκεηαθά ζθεπάζκαηα), βηνινγηθά πξντφληα 

(φξγαλα, ηζηνχο, θχηηαξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, πξντφληα 

θπηηαξηθήο θαη γνληδηαθήο ζεξαπείαο, αίκα), ηαηξηθέο ζπζθεπέο (ζεξαπεπηηθά, δηαγλσζηηθά, 

in vitro δηαγλσζηηθά, ηαηξηθφ ινγηζκηθφ), θαιιπληηθά θαη ηαηνπάδ θ.ά. 

 Ο ANSM αλαπηχζζεη κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη εμ 

νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο επηζηεκνληθή θαη ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε πξνβιέςηκσλ ή κε αλακελφκελσλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πξντφλησλ απηψλ γηα ηελ πγεία, ηελ επηζεψξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ αζθνχλ θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εηζαγσγή, δηαλνκή, 

θαξκαθν-επαγξχπλεζε θαη δηεμαγσγή θιηληθψλ δνθηκψλ, ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ηελ 

απειεπζέξσζε παξηίδσλ εκβνιίσλ θαη θαξκάθσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αίκα θ.ά. 

VI. Δθνική διαδικαζία έγκπιζηρ θαπμάκων ζηη Γαλλία 

 Ο ANSM ζέζπηζε λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ζην πιαίζην ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ R.5121-35 ηνπ θψδηθα δεκφζηαο πγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ. 

 πγθεθξηκέλα, από ηην 1η Οκηωβπίος 2019, ηα βήκαηα γηα ηελ εμέηαζε κηαο 

  

  

https://www.ema.europa.eu/en/committes/working-parties-other-groups/coordination-group-mutual-recognition-decentralised-procedures-human-cmdh
https://www.ema.europa.eu/en/committes/working-parties-other-groups/coordination-group-mutual-recognition-decentralised-procedures-human-cmdh
https://www.ansm.sante.fr/
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αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ εζληθή δηαδηθαζία ζα είλαη παξφκνηα κε εθείλα 

πνπ νξίδνληαη γηα ηελ απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία. Η επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο. 

1. Παπαλαβή ηηρ αίηηζηρ: Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή e-CTD 

(electronic Common Technical Document) κέζσ ηνπ Common European Submission 

Portal (CESP). Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ επηβεβαηψλεη ηε ιήςε 

ηνπ αξρείνπ απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζηνλ απνζηνιέα. 

2. Παπαδεκηό (οπθόηηηα) ηηρ αίηηζηρ: γηα φιεο ηηο αηηήζεηο, ε επηβεβαίσζε ηεο 

νξζφηεηαο ή ε θνηλνπνίεζε ηεο κε νξζφηεηαο ηεο αίηεζεο ζα απνζηέιιεηαη κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνλ αηηνχληα εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

αίηεζεο. Όηαλ ν θάθεινο ζεσξείηαη πιήξεο θαη ζπκβαηφο, ε αλαγλψξηζε ηνπ 

παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θάζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

 Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχληαμε ησλ 

 θαθέισλ ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, 

 θαζψο ζε πεξίπησζε ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ ή κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο, 

 ηφηε ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη, ρσξίο δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ήδε 

 ππνβιεζέλησλ εμφδσλ. Η ιίζηα ειέγρνπ (check-list) πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ 

 ηζηφηνπν ηνπ EMA γηα ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο, κπνξεί 

 λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο 

 πιεξφηεηαο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή. Δάλ απαηηείηαη, κπνξεί λα επηζπλαθζεί έλα 

 πξνζαξκνζκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν αληίγξαθν (γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

 εζληθή δηαδηθαζία) θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ εγγξάθσλ εξγαζίαο. 

3. Αξιολόγηζη ηηρ αίηηζηρ: Η αμηνιφγεζε θαιχπηεη ηα ηερληθά θαη θαλνληζηηθά 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηα 

πξνηεηλφκελα παξαξηήκαηα ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο (πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο, θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο θαη επηζήκαλζε). 

4. Αιηήμαηα για ζςμπλήπωζη/διακοπή ηηρ διαδικαζίαρ: Πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε φιε δηαδηθαζία, νη αηηήζεηο γηα ζπκπιεξψκαηα είλαη πεξηνξηζκέλεο 

ζε αξηζκφ θαη ζε ρξφλν απφθξηζεο, δειαδή: 

 – θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο (παξαδεθηνχ) ηεο αίηεζεο: 

 Δπηηξέπεηαη κία κφλν αίηεζε γηα ζπκπιήξσζε. 

 Ο αλακελφκελνο ρξφλνο απάληεζεο είλαη 14 εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ κε 

παξαδεθηνχ απφ ηνλ ANSM: 

 Δάλ δελ ππάξμεη απάληεζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ή εάλ 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζαθέο φηη παξακέλνπλ αλεπάξθεηεο, 

ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη σο κε αληαπνθξηλφκελε θαη ζα απνξξηθζεί. 

 Δάλ ηα ζηνηρεία απάληεζεο πνπ ππνβιήζεθαλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ε αίηεζε 

είλαη παξαδεθηή θαη ε απάληεζε εθδίδεηαη έπεηηα εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 – ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο (ζηακάηεκα ηνπ ξνινγηνχ) (θαηά ηε 
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 δηάξθεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο): 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα γηα δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο (“ζηακάηεκα ηνπ ξνινγηνχ” - 

arrêt d'horloge) δχν θνξέο κε ηελ απνζηνιή κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ. 

 Οη αλακελφκελνη ρξφλνη απφθξηζεο έρνπλ σο εμήο: 

 ην ηέινο ηνπ 1
νπ

 γχξνπ αμηνιφγεζεο: 3 κήλεο (κπνξεί λα δεηεζεί επηπιένλ 

πεξίνδνο 3 κελψλ κε αηηηνιφγεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ANSM 15 εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ ιήμε) 

 ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 θχθινπ αμηνιφγεζεο: 30 εκέξεο. 

 Υσξίο απάληεζε εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ή εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ φηη παξακέλνπλ αλεπάξθεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί 

ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ε αίηεζε ζα απνξξηθζεί. 

5. Δπιζημοποίηζη ηων αποθάζεων: Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ζχκθσλεο απφθαζεο, έλα 

ζρέδην άδεηαο θπθινθνξίαο απνζηέιιεηαη απφ ηνλ ANSM ζηνλ αηηνχληα, ν νπνίνο ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα λα επαιεζεχζεη ηνπο φξνπο ηεο 

κειινληηθήο άδεηαο. Η θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαη ηα παξαξηήκαηα απνζηέιινληαη 

παξάιιεια θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο άδεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαγελέζηεξεο αηηήζεηο 

ηξνπνπνίεζεο. 

 Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο, ηελ 

αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζε ήδε πθηζηάκελεο άδεηαο, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα 

ππνδείγκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ, ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ή απνθεληξσκέλεο 

δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνλ 

αθφινπζν ζχλδεζκν https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-

Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0. 

https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
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5. ΓΔΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚA 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Φαξκάθσλ θαη ησλ Πξντφλησλ Τγείαο 

(ANSM) έρεη δεκηνπξγήζεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλαλ θαηάινγν γελφζεκσλ θαξκάθσλ 

(Répertoire des médicaments génériques), κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηα 

πξσηφηππα θάξκαθα ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα 

γελφζεκα ζθεπάζκαηα. Ο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ γελφζεκσλ ζθεπαζκάησλ, γηα ηελ θπθινθνξία 

ησλ νπνίσλ απαηηείηαη, φπσο θαη γηα θάζε θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα, έθδνζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Με ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο, ην 

θάξκαθν εγγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν γελφζεκσλ θαξκάθσλ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη επηζήκσο 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ANSM, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα ππ'αξηζ. 2016-183 ηεο 23/02/2016 

(https://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Listes-et-repertoires-Repertoire-des-

medicaments-generiques).  

 Απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 νη αζζελείο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζην 

γελφζεκν θαη ην πξσηφηππν θάξκαθν ηνπ νπνίνπ ε παηέληα έρεη ιήμεη. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε νη αζζελείο πιεξψλνπλ κφλν ην 1/3 ηνπ θφζηνπο ηνπ γελφζεκνπ ζθεπάζκαηνο ελψ 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε θαηαβάινπλ ην 1/3 ηνπ θφζηνπο ηνπ  αληίζηνηρνπ  αθξηβφηεξνπ 

γελφζεκνπ θαζψο θαη ηελ φπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πξσηφηππνπ (άξζξν 42 

θαη 66 ηνπ Νφκνπ πεξί Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – LFSS 2020) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Έξεπλαο, Μειεηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη ηαηηζηηθήο 

(DREES) ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην 2020, ηα γελφζεκα θάξκαθα ζηε Γαιιία 

αληηπξνζψπεπαλ ζε φξνπο πνζφηεηαο ην 40,2 % ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (έλαληη 75% ζηε Μεγάιεο Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία ή ηηο 

Κάησ Υψξεο) θαη ην 80% ησλ πσιεζεηζψλ κνλάδσλ γηα ηα θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ θαηάινγν γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαξκάθσλ ηνπ θαηαιφγνπ 

γελφζεκσλ (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φπσο αλαθέξζεθε θαη ηα πξσηφηππα ησλ νπνίσλ έρεη 

ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο) αλήιζε ζε 6,3 δηζ. επξψ ην 2020, αληηζηνηρψληαο ζην 32% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαιππηφκελσλ απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαξκάθσλ, έλα πνζνζηφ ζρεηηθά ζηαζεξφ απφ ην 2017. 

  Σν 2020, ε αγνξά γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηε Γαιιία, ρσξίο λα ππνινγηζζνχλ ηα λέα 

γελφζεκα θάξκαθα πνπ εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ιφγσ ιήμεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξσηνηχπσλ, εκθάληζε κείσζε θαηά 1,8%, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο ηάζεο ηνπ 2019 (-0,1%). 

Δάλ ζπλππνινγηζζνχλ νη λέεο θπθινθνξίεο γελνζήκσλ, ε αγνξά παξνπζίαζε αχμεζε ην 2020 

θαηά 1,1% (έλαληη 1,3% ην 2019), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο - πέξαλ ηεο αχμεζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο ζηα θαξκαθεία - 

είλαη ε θπθινθνξία λέσλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

 Η ρξήζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα (2,85 δηζ. επξψ κφλν ην 2020 θαη πεξηζζφηεξσλ απφ 32 δηζ. επξψ απφ ην 

2000, ζχκθσλα κε ηνλ GΔΜΜΔ). 

https://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Listes-et-repertoires-Repertoire-des-medicaments-generiques
https://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Listes-et-repertoires-Repertoire-des-medicaments-generiques
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        χκθσλα, άιισζηε, κε έξεπλα ηνπ GEMME πνπ δεκνζηεχζεθε εληφο ηνπ 2022, 9 ζηνπο 

10 Γάιινπο απνδέρνληαη ηα γελφζεκα φηαλ ηνπο ηα πξνηείλνπλ. Απηή ε απνδνρή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα νθείιεηαη ζπλδπαζηηθά θαηά 65 % ζηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο 

γηαηξνχο, θαηά 46% ζηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη θαηά 59% ζηελ πεπνίζεζε 

ηεο ηζνδχλακεο απνδνηηθφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, παξαηεξείηαη έλα ειηθηαθφ ράζκα ζε απηήλ ηελ 

απνδνρή, κε ηo πνζνζηφ απνδνρήο ζηνπο άλσ ησλ 50 εηψλ λα είλαη  65%, ζηνπο άλσ ησλ 65  

εηψλ 69%, ελψ ην πνζνζηφ απνδνρήο ζηνπο λένπο ειηθίαο απφ 18-24 δελ ππεξβαίλεη ην 45%. 

Δπί ηνπ ζχλνινπ ε απνδνρή ησλ γελφζεκσλ θάξκαθσλ αλέξρεηαη ζην 61%. 

 ε κία πξνζπάζεηα λα απμεζεί ε ρξήζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ ην γαιιηθφ Τπνπξγείν 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Τγείαο πηνζέηεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ην Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ Γελφζεκσλ Φαξκάθσλ (Plan national d’action de promotion 

des médicaments génériques -https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-

presse/archives-communiques-de-presse/article/presentation-du-plan-national-d-action-de-

promotion-des-medicaments-generiques). ην πιαίζην απηφ, έρεη αλαιεθζεί ζεηξά δξάζεσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο πνπ ζπληαγνγξαθνχλ θάξκαθα, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 2016 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή κηα εζληθή επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

επξχ θνηλνχ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ζηα γελφζεκα 

θάξκαθα. 

 

   Πεγή:DREES, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/presentation-du-plan-national-d-action-de-promotion-des-medicaments-generiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/presentation-du-plan-national-d-action-de-promotion-des-medicaments-generiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/presentation-du-plan-national-d-action-de-promotion-des-medicaments-generiques
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6. ΒΙΟΙΟΓΤΝΑΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

Η αγνξά ησλ βηνινγηθψλ θαη βηντζνδχλακσλ θαξκάθσλ απνηειεί έλα πεδίν 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζην νπνίν ε Γαιιία επηδηψθεη λα 

θαηαζηεί πξσηνπφξνο (βηνινγηθφ θάξκαθν: θάξκαθν ηνπ νπνίνπ ε δξαζηηθή ηνπ νπζία ηνπ 

παξάγεηαη ή εμάγεηαη απφ έλα θχηηαξν ε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, βηντζνδχλακν θάξκαθν: 

παξφκνην κε ην αληίζηνηρν βηνινγηθφ θάξκαθν). 

Απφ ην 2013 ζηελ ΔΔ ηα βηντζνδχλακα δελ ζεσξνχληαη ζε θακία πεξίπησζε γελφζεκα 

θάξκαθα, θαζψο ηα ηειεπηαία είλαη παλνκνηφηππα κε ηα ρεκηθά θάξκαθα. 

ηελ Γαιιία ε Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο Φάξκαθσλ θαη Πξντφλησλ Τγείαο (ANSM) 

έθξηλε φηη ε αξρή ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ πνπ ηζρχεη γηα ηα ρεκηθά 

θάξκαθα δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απηφκαηα θαη γηα ηα βηντζνδχλακα. 

Σν 2014 έλα άξζξν ηνπ λφκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πξνέβιεςε γηα ηα βηντζνδχλακα έλαλ κεραληζκφ ππνθαηάζηαζεο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ αιιά 

ην δηάηαγκα δελ δεκνζηεχηεθε πνηέ. Σν 2020 ε λνκνζεζία αθαίξεζε ηελ δπλαηφηεηα 

ππνθαηάζηαζεο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ αιιά ε θπβέξλεζε δεζκεχηεθε λα επαλεμεηάζεη ην 

ζέκα. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο αγνξάο ησλ βηντζνδχλακσλ ζηε Γαιιία έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε αχμεζε θαηά 18,9% κεηαμχ 2019-2020.     

 

 Πεγή:LEEM, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Η γαιιηθή αγνξά θαξκάθσλ απνηειεί κία κεγάιε θαη ηδηαίηεξα εμσζηξεθή αγνξά, 

πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη παξέρεη αμηφινγεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Άλσ ηνπ ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο εμάγεηαη, ελψ ζηελ αγνξά 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί πνιιέο πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

νπνίσλ βξίζθεηαη ππφ μέλν έιεγρν.  

 εκαληηθή είλαη επηπιένλ ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο 

εδψ θαη δεθαεηίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α) θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, έρνπλ πηνζεηεζεί εηδηθά κέηξα θνξνινγηθψλ 

απαιιαγψλ, απφ ηα νπνία επσθεινχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη γαιιηθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη ηα νπνία ζεσξείηαη φηη έρνπλ δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ θιάδν. 

 Γεδνκέλνπ ηνπ ζπγθξηηηθά κηθξνχ βαζκνχ δηείζδπζήο ηνπο ζηε γαιιηθή αγνξά 

θαξκάθσλ ε γαιιηθή Κπβέξλεζε επηθεληξψλεηαη επί ηνπ παξφληνο ζηε δηεχξπλζε ηεο 

ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ σο εξγαιείν πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Η αγνξά γελφζεκσλ θαξκάθσλ νδεγείηαη θπξίσο 

απφ έλα επλντθφ ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο, θαζψο θαη απφ κία ζπλερή ξνή άξζεο ηεο πξνζηαζίαο 

απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ θζάλνπλ ζηε ιήμε ηνπο. 

 ην πιαίζην απηφ, θξίλεηαη φηη δηαλνίγνληαη επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, πνιχηηκε 

ηερλνγλσζία θαη πςειφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο.  

  Η αλαθνπή ην 2021 (-7,52% ζε ζρέζε κε ην 2020) ηεο ζηαζεξά αλνδηθήο πνξείαο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά ην δηάζηεκα 2017-2020 δελ αλαηξεί ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεγεζψλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. εκεηψλεηαη, εθ λένπ, πσο ηo 2020, ε Διιάδα θαηέιαβε ηε 7
ε
 ζέζε 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Γαιιίαο (4,6% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαξκάθσλ ηεο 

ρψξαο), έρνληαο επηηχρεη εληππσζηαθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε ζρέζε κε ην 2019 ηεο 

ηάμεο ηνπ 131% ζε φξνπο αμίαο (929,6 εθ. επξψ), ζε ζπλέρεηα ηεο αχμεζεο θαηά κέζν φξν 

93,13% ην δηάζηεκα 2017-2020. 

 Δλ θαηαθιείδη, θξίλεηαη φηη πθίζηαληαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ κεξηδίνπ 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαξκάθσλ ζηε γαιιηθή αγνξά, δεδνκέλνπ φηη θαη ε εγρψξηα αγνξά 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ δελ έρεη θηάζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη θαζψο ππάξρεη 

εθπεθξαζκέλε βνχιεζε απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην ζπλνιηθφ 

κείγκα θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

πήζιμερ  Γιεςθύνζειρ 

 Τπνπξγείν Αιιειεγγχεο θαη Τγείαο ηεο Γαιιίαο – Ministère des Solidarités et de la 

Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/  

 Δζληθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Φαξκάθσλ θαη ησλ Πξντφλησλ Τγείαο – 

Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) 

https://www.ansm.sante.fr/ 

 Γαιιηθή Δπαγγεικαηηθή Έλσζε Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ – LEEM – Les 

Entreprises du Médicament https://www.leem.org/  

 Γηεχζπλζε Έξεπλαο, Μειεηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη ηαηηζηηθήο ηνπ γαιιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES)  https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-

drees/ 

 Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηα Πξντφληα Τγείαο – Comité Économique des Produits de 

Santé (CEPS)  http://medicprix.sante.gouv.fr/medicprix/  

 χλδεζκνο Γάιισλ Δπαγγεικαηηψλ θαη Καηαζθεπαζηψλ Γελφζεκσλ θαη 

Βηντζνδχλακσλ Φαξκάθσλ – GEMME – Générique Même Médicament 

http://www.medicamentsgeneriques.info/  

 Eπηκειεηήξην Γηαλνκήο Φαξκάθσλ – Chambre Syndicale de la Répartition 

Pharmaceutique (CSRP) http://www.csrp.fr/  

 Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ – European Medicines Agency (EMA)  

https://www.ema.europa.eu/en  
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