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• Περίληψη 

Η ενότητα 5 "Νομικά θέματα, χρηματοδότηση και δικτύωση" παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις 

σχετικά με τα νομικά γεγονότα και τα ζητήματα σε χώρες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο 

κλάδο. Ταυτόχρονα, σε αυτό το μέρος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες που 

βοηθούν στην απόκτηση κεφαλαίων και οικονομικής υποστήριξης από διαφορετικές πηγές. Το 

θέμα όπως η δικτύωση παρουσιάζεται και εξηγείται με έναν εύκολο τρόπο. 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

✓ Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Γνωρίστε τις απαραίτητες νομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές. 

2. Να συμπεριφέρεστε και να δημιουργείτε επιχειρήσεις βάσει νομικών κανόνων 

3. Δημιουργία επιτυχημένης δικτύωσης 

✓ Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Σχεδιάστε και ακολουθήστε τα βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. 

2. Έχετε εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

3. Εργαστείτε μόνοι ή με την ομάδα και δημιουργήστε δραστηριότητες που οδηγούν στον 

κύριο στόχο. 

4. Κατανόηση των νομικών όρων και των όρων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τις 

ευρωπαϊκές χώρες 
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Unit 5. Νομικά θέματα, χρηματοδότηση και δικτύωση 

 

Πριν ξεκινήσετε την επιχείρηση σας με τα φαρμακευτικά φυτά, γνωρίζετε ήδη ότι πρέπει να 

προετοιμάσετε πολλά έγγραφα, να κάνετε ειδική έρευνα και να προετοιμάσετε το 

επιχειρηματικό σας σχέδιο. Επιπλέον, βεβαίως πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα 

να κάνετε την επιχείρησή σας στον συγκεκριμένο τομέα και στον συγκεκριμένο τόπο (πόλη, 

χώρα κ.λπ.). Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι πολύ 

περίπλοκη και η βάση σχετίζεται με την ανάγκη χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, η οποία 

πρέπει να λάβει χώρα πριν από την κυκλοφορία των φαρμάκων στην αγορά. Ο κύριος σκοπός 

είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, με την ενθάρρυνση της υψηλής ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Όλες οι κύριες απαιτήσεις και διαδικασίες 

παρουσιάζονται σε κανονισμούς που περιέχονται στους "Κανόνες που διέπουν τα 

Φαρμακευτικά Προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία τα οποία 

υποστηρίζονται από άλλες δημοσιεύσεις, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 

παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ). (www.omicsonline.org). Τα φαρμακευτικά φυτά έχουν 

χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια σε όλα τα μέρη του κόσμου από τους νέους και την 

μεγαλύτερη γενιά. Παρόλα αυτά, η αυστηρή ρύθμιση των φυτικών φαρμάκων σε ένα νομικό 

περιβάλλον εισήχθη τον 20ό αιώνα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ περιλαμβάνει ειδικές 

απαιτήσεις για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα (ΦΦΠ) που είναι ανεξάρτητα από το νομικό 

τους καθεστώς: το παραδοσιακό φυτικό φαρμακευτικό προϊόν (ΠΦΦΠ) ή τα προϊόντα που 

βασίζονται σε κλινικά στοιχεία - καθιερωμένη χρήση.  

Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο θα ήταν για εσάς, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με τα νομικά ζητήματα και τη χρηματοδότηση. 

 

 Νομικά θέματα 

Ο νόμος της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής ορίζει τα φυτικά προϊόντα ως "κανονικά" φάρμακα 

εάν ισχυρίζονται ότι προλαμβάνουν ασθένειες ή εάν συμπεριφέρονται με σκοπό την 

αποκατάσταση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση των φυσιολογικών λειτουργιών. Ανάλογα με 

την εφαρμογή και την προετοιμασία του προϊόντος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. 

Για παράδειγμα, το τσάι μέντας μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τρόφιμο ή φάρμακο. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι το εκχύλισμα Senna, το οποίο προϊόν πρέπει να χαρακτηριστεί φάρμακο 

λόγω της φαρμακολογικής του δράσης. Η συνιστώσα των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων 

και οι αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς επηρεάζουν την κανονιστική αξιολόγηση. Επιπλέον, 

αποτελεί μια πρόκληση για τις υπηρεσίες υγείας και τις εθνικές αρχές. Για μεγάλο χρονικό 

διάστημα τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς 

http://www.omicsonline.org/
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και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στη Γερμανία - αυτή είναι η χώρα όπου η αγορά 

αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι περισσότερο από το 70% του γερμανικού πληθυσμού 

παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησαν φυσικά βότανα / φάρμακα και εκτός από αυτά για τα 

περισσότερα από αυτά ως πρώτη επιλογή χρησιμοποίησαν φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

για τη θεραπεία ασθενειών ή διαταραχών. Όταν η συνολική ευρωπαϊκή αγορά είναι 39%, η 

γερμανική κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατά αξία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (29%), την 

Ιταλία (7%), την Πολωνία (6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%). Τα φυτικά φαρμακευτικά 

προϊόντα βρίσκονται στα 200 πρώτα από τα 2000 πιο συνταγογραφούμενα φάρμακα που 

επιστράφηκαν από κρατικές ενισχύσεις υγείας το έτος 2000. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

παρουσιάσουμε ένα προϊόν που αποτελείται από μαγιά σακχαρομύκητα που χρησιμοποιείται 

για τη συμπτωματική θεραπεία της διάρροιας και κατέχει την τάξη 51 με 1.5 εκατομμύρια 

συνταγές, όπου το πιο δημοφιλές αντιδιαρροϊκό φάρμακο, η λοπεραμίδη, τοποθετείται στο 

145 με 851000 συνταγές. Από την άλλη πλευρά, τα πιο σημαντικά βότανα είναι τα φύλλα 

τζίνγκο, το υπερίκιο, ο κισσός (Hedera helix), το γκι, το hawthorn, το πριτσίντο και το κάστανο. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής 

επιχείρησης φυτών φυτικών φαρμάκων πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτά ορθώς 

ταξινομούνται ως φάρμακα επειδή χρησιμοποιούνται ως τέτοια. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής 

σημασίας να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φυτικά φάρμακα που ενδέχεται να παρουσιάζουν 

κινδύνους ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτοί οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και τα 

ζώα είναι συνήθως μέτρια και μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλη επισήμανση με 

περιγραφή. 

Το πρόβλημα που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι υπάρχει πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ 

φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων και συμβατικών φαρμάκων. Το πιο ορατό παράδειγμα 

είναι το hypercium. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος πρέπει να διαγνωστεί προσεκτικά. Είναι 

κρίσιμο για την εξισορρόπηση των πιθανών οφελών και την σαφή επισήμανση του προϊόντος 

για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

"Αυτές οι συγκεκριμένες προκλήσεις αναγνωρίστηκαν στην 8η Διεθνή Διάσκεψη των 

Ρυθμιστικών Αρχών για τα Ναρκωτικά (ICDRA), στο Μπαχρέιν το 1996. Τα κράτη μέλη της ΠΟΥ 

ενθαρρύνθηκαν να συγκροτήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για φυτικά φάρμακα στις χώρες 

και τις περιφέρειές τους και να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η καταχώριση φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό επαναβεβαιώθηκε 

στο 9ο ICDRA στο Βερολίνο το 1999 ". (http://apps.who.int/medicinedocs/en/) 

Συνοψίζοντας όλα τα γεγονότα, η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι τα φυτικά φαρμακευτικά 

φυτά κατανέμονται κατάλληλα στην ομάδα φαρμάκων. Προκαλείται από το γεγονός ότι το 

χρησιμοποιούμενο φάρμακο είναι το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Ο κίνδυνος που 
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μπορεί να εμφανίζεται πρέπει να αναγνωρίζεται και να επισημαίνεται όπως συμβαίνει με 

οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό υλικό. 

 Χρηματοδότηση και δικτύωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει κάθε χρόνο χρηματοδότηση με τη μορφή πιστώσεων και 

επιχορηγήσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς. Κύριοι τομείς που μπορούν να καλυφθούν 

από τα ταμεία της ΕΕ είναι: εκπαίδευση, υγεία, οικοσύστημα, προστασία των καταναλωτών, 

προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα, γεωργία, κοινωνική και ανθρωπιστική 

βοήθεια. Όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης υφίστανται διαχείρηση σύμφωνα με πολύ 

αυστηρούς κανόνες και νομοθεσίες, οι οποίες βοηθούν να διασφαλιστεί ο έλεγχος. Ο έλεγχος 

απευθύνεται κυρίως στο θέμα που σχετίζεται με τα κεφάλαια - πώς χρησιμοποιούνται, για 

ποιον και πότε. Τα κεφάλαια πρέπει να δαπανώνται με διαφανή τρόπο - είναι διαθέσιμα για 

όλους. Η διαδικασία χρηματοδότησης της ΕΕ είναι πολύ σύνθετη, καθώς υπάρχουν διάφοροι 

τύποι προγραμμάτων στα οποία ηγούνται διαφορετικά μέρη. Κάθε έργο έχει συγκεκριμένη 

ομάδα-στόχο στην οποία μπορεί να απευθυνθεί. Τα έργα χωρίζονται από το θέμα, την ηλικία, 

την ειδική ομάδα στόχου και την τοποθεσία. 

Πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ διαχειρίζεται απο τα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει 

διαρθρωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν περιφερειακές νομοθεσίες, κατάρτιση, κοινωνική 

στήριξη, καθώς και τον τομέα της γεωργίας (στήριξη και για τους αγρότες). 

 

Δύο βασικοί τύποι χρηματοδότησης (www.eubusiness.com) 

Επιχορηγήσεις: αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο έργο. Τις περισσότερες φορές μετά από μια 

δημόσια ανακοίνωση γνωστή ως «πρόσκληση υποβολής προτάσεων». Στην περίπτωση αυτή, 

μέρος της χρηματοδότησης αποστέλλεται από την ΕΕ και από άλλο μέρος από άλλη πηγή. 

Δημόσιες συμβάσεις: Οι συμβάσεις καλύπτουν συγκεκριμένο τομέα όπως: τεχνική βοήθεια 

και κατάρτιση, παροχή συμβουλών, οργάνωση διασκέψεων, αγορές εξοπλισμού 

πληροφορικής κλπ. Γίνεται ανάθεση μέσω διαγωνισμών. 

28 Επίτροποι της ΕΕ έχουν υποχρέωση και ευθύνη να διασφαλίζουν ότι όλα τα κεφάλαια 

δαπανώνται σωστά και χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχουν επίσης πολλά 

ταμεία της ΕΕ που είναι διαχειριστές σε επίπεδο χώρας - αυτά υπόκεινται στις εθνικές 

κυβερνήσεις για έλεγχο και ετήσιο έλεγχο. 

Δικαιούχοι των πόρων: 

 

• Μικρές επιχειρήσεις 

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

http://www.eubusiness.com/
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• Οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν έναν κοινωνικό επιχειρηματία 

• Ομάδες που έχουν μια ιδέα αλλά δεν έχουν επαρκή οικονομική υποστήριξη 

• Νέοι ή ενήλικες με ιδέες 

• Επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν τη πορεία τους 

• Εξειδικευμένες ομάδες 

• Ατομα με ειδικές ανάγκες 

 

• Ερευνητές 

 

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ διατέθηκαν περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 

του 2007 και του 2013 για έρευνα που συνδέεται κυρίως με το έβδομο σχέδιο προγράμματος 

(ΠΠ7). Οι επιχορηγήσεις διατίθενται με τη μορφή συγχρηματοδότησης για έρευνα που 

σχετίζεται με τη συνεργασία, τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις ικανότητες και την πυρηνική 

έρευνα. 

 

• Αγρότες 

 

Πολλοί άνθρωποι που έχουν μια φάρμα και είναι αγρότες δεν γνωρίζουν τα οφέλη που έχουν. 

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι επιλέξιμοι να λάβουν άμεση πληρωμή για να στηρίξουν το 

εισόδημά τους. Όπως και κάθε άλλη υποστήριξη που απαιτείται για την τήρηση ορισμένων 

κανόνων που είναι για παράδειγμα: κανόνες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την 

καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Δύο κύριοι τύποι χρηματοδότησης: 

- Πρόγραμμα διά βίου μάθησης - ευκαιρίες μελέτης και εκμάθησης μέσω του Erasmus, 

υποστήριξη φοιτητών, καθηγητών/ ERASMUS + 

- Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση - δυνατότητες μετάβασης στο εξωτερικό για εργασία ή 

εθελοντική δράση 
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Η αγορά στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη - μπορεί να αγγίξει όλους τους τομείς. Ο ιατρικός 

τομέας συνδέεται με φυτά βοτάνων, τα οποία είναι διαφοροποιημένα και καλά τεκμηριωμένα. 

Το γεγονός είναι ότι στην Ευρώπη, για τον πελάτη διατίθενται τόσο φυτικά προιόντα με άδεια 

όσο και μη άδεια χρήσης. Από την άποψη τόσο των συμπληρωμάτων διατροφής όσο και των 

OTC φαρμάκων, η αγορά των προϊόντων HMAP θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τομείς 

στην Ευρώπη. Το 1994, ο ετήσιος κύκλος εργασιών από την πώληση φυτικών φαρμάκων 

ανερχόταν σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν σε 7,5 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ και αυξήθηκαν με ρυθμό μεταξύ 10 και 15% ετησίως το 1997. Ο όγκος των 

πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς για αδειοδοτημένα φυτικά φάρμακα εκτιμάται ότι 

ξεπέρασε τα 475 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 1997 με τρία προϊόντα ginkgo (Ginkgo biloba) 

που προσελκύουν τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων. Υπήρξε πτώση στην πώληση προϊόντων 

ginkgo στη Γερμανία, μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές βοτάνων, τα τελευταία 10 χρόνια 

(οι πωλήσεις μειώθηκαν από 9,9 εκατομμύρια το 1993 σε 8,5 εκατομμύρια το 1997). 

Αντίστροφα, ορισμένα άλλα βότανα σημείωσαν αυξημένες πωλήσεις. Ένα παράδειγμα είναι το 

γένος του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum) το οποίο είδε απότομες αυξήσεις των 

πωλήσεων από 2,6 σε 8,5 εκατομμύρια μεταξύ 1993 και 1997. Τα κορυφαία φυτικά προϊόντα 

που καταγράφουν τις υψηλότερες πωλήσεις προέρχονταν από το ginkgo, το ginseng, το 

σκόρδο, το βαλσαμόχορτο, και Echinacea. 
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