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ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ ΣΗΝ ΔΔ-27 ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Η ΣΟΥΑΙ ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ ΑΔ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

αγνξά ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, έρνληαο σο απνζηνιή ηελ παξνρή πςεινύ 

επηπέδνπ εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνύο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα, εηζέξρεηαη πιένλ δπλακηθά θαη ζην 

ρώξν ησλ κειεηώλ αγνξάο επηιεγκέλσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Σην πιαίζην απηό, παξνπζηάδεη ηε λέα ζεηξά κειεηώλ αγνξάο, ε νπνία θπθινθνξεί 

θάησ από ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία Κιαδηθέο ηνρεύζεηο. H πξώηε από απηέο 

αθνξά ζηα θαξκαθεία ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ηωλ 27 ρωξώλ θαη ζηελ 

Διιάδα. 

 

Η κειέηε παξαζέηεη ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ, 

ζε θάζε κηα από ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ-27 μερωξηζηά, απνηππώλεη ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη εμεηάδεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο αλαγλσξηζκέλεο κεζνδνινγίεο. 

 

Τα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Τν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ θαξκαθείσλ ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή 

αγνξά, γηα ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ-27, αλέξρεηαη ζην 76,5%, ελώ ζηελ Ειιάδα, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ θαξκαθείσλ δηακνξθώλεηαη ζην 73,7%. 

 

 Σηελ Επξσπατθή Έλσζε δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ 440.000 θαξκαθεία, κε 

ηελ Ειιάδα λα απνηειεί ηε ρώξα κε ηα πεξηζζόηεξα θαξκαθεία, αλαινγηθά 

κε ηνλ πιεζπζκό ηεο, εκθαλίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πην νκνηόκνξθε 

θαηαλνκή από όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ.  

 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ειιεληθώλ θαξκαθείσλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 

11.500 ην 2010, κε αλαινγία έλα θαξκαθείν αλά 1.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ. 

 

 Σηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο ΕΕ-27, ε ιηαληθή πώιεζε ηνπ θαξκάθνπ είλαη 

απζηεξά ξπζκηδόκελε θαη νη πεξηνξηζκνί αθνξνύλ θπξίσο ζην ηδηνθηεζηαθό 

θαζεζηώο ησλ θαξκαθείσλ, ζην ρσξνηαμηθό θαη ζην πιεζπζκηαθό, όπσο 

επίζεο θαη ζηε ζηειέρσζή ηνπο, ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζηε 

ζπληαγνγξάθεζε.  

 

 Η Ειιάδα θαίλεηαη λα εκθαλίδεη νκνηόηεηεο όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο θαξκαθείσλ κε ηε Γαιιία, ηελ Ιζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε 

Σινβελία, θαζώο θαη ηελ Ιηαιία.  

 

 Ο θύθινο εξγαζηώλ ησλ θαξκαθείσλ ζηελ Ειιάδα, δηακνξθώλεηαη από ηηο 

πσιήζεηο θαξκάθσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ θαηά κέζν όξν ζην 75,0% 



πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ, ελώ ην ππόινηπν 25% αθνξά ζε 

πσιήζεηο θαιιπληηθώλ, παξαθαξκαθεπηηθώλ, νξζνπεδηθώλ θαη άιισλ 

πξντόλησλ.  

 

 Τν θαζαξό πεξηζώξην θέξδνπο ελόο κέζνπ θαξκαθείνπ δηακνξθώλεηαη 

ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ΣΤΟΧΑΣΙΣ πεξίπνπ ζην 8%. 

 

 

Ο θ. Βαζίιεο Ρεγθνύδαο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ηεο 

ΣΟΥΑΙ ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ ΑΔ, κε αθνξκή ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο, δήισζε: «Όηι μελλονηικά, αναμένεηαι η ενίζτσζη ηης διάζηαζης ηοσ 

θαρμακείοσ ως ζσνοικιακού καηαζηήμαηος εσκολίας και προμήθειας 

καηαναλωηικών προϊόνηων, πολύ εσρύηερων ηοσ θαρμάκοσ». 

 


