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Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 

Γενικά Στοιχεία - Δυνατότητες - Προοπτικές 
Η Τυνησία διαθέτει έναν ακμάζοντα φαρμακευτικό κλάδο, με καθιερωμένους κανονισμούς, 

υποδομές, εφαρμογή διεθνών προτύπων και με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Πολλές 
εταιρείες είναι καταχωρημένες – πιστοποιημένες στην ΕΕ και μπορούν να εξάγουν σε αυτή. Η Τυνησία 
είναι μια από τις λίγες αφρικανικές χώρες που διαθέτει έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο 
φαρμακευτικό τομέα, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των προϊόντων της.  
Περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, παρασκευής και εμπορίας φαρμάκων για ανθρώπινη ή 
κτηνιατρική χρήση. Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει τις προοπτικές να αναπτύξει περισσότερες 
περιφερειακές αλλά και διαπεριφερειακές συνεργασίες και να μετατραπεί σε έναν από τους κόμβους 
της αφρικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Ο τομέας συνεισφέρει περίπου το 2% του ΑΕΠ και απασχολεί περισσότερους περίπου 10.000 
εργαζομένους.  Η ετήσια ανάπτυξη του κλάδου κυμαίνεται από 10% έως και 15% από το 2013 κ.ε.τα 
επενδεδυμένα κεφάλαια ανέρχονται σε 1,4 δις δηνάρια (450 εκ. Ευρώ περίπου) και αποτελεί μια 
σημαντική μηχανή ανάπτυξης για την οικονομία.   
 

Το 2019 λειτουργούσαν περίπου 120 εταιρείες που κάλυπταν όλες τις δραστηριότητες της 
αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης. Ο φαρμακευτικός τομέας στην Τυνησία περιλαμβάνει περίπου 70 
μονάδες παραγωγής (εθνικές και διεθνείς) για φαρμακευτικά προϊόντα: 41 μονάδες παραγωγής 
φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, 6 μονάδες παραγωγής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
περισσότερες από 22 μονάδες παραγωγής ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού και προϊόντων. Ο 
σχετικος κατάλογος των εταιρειών παραγωγής φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης είναι διαθέσιμος εδώ 
etat_fab_med_hum.pdf (dpm.tn)  και των κτηνιατρικών εδώ repertoire_fab_loc_vet.pdf (dpm.tn) 

Η Τυνησία διαθέτει επίσης 35 ερευνητικά κέντρα, περισσότερες από 600 μονάδες εξειδικευμένες 
στην επιστημονική έρευνα και περίπου 150 εργαστήρια. Η αύξηση της παραγωγής της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας αντικατοπτρίζεται στην αξία της τοπικής παραγωγής φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, η οποία έχει αυξηθεί από 15 εκ. δηνάρια Τυνησίας το 1990 σε πάνω από 800 ε. δηνάρια το 
2019. 

Επίσης, στη χώρα υπάρχουν 18 δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων 
που προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του φαρμακευτικού 
τομέα. Από αυτά περίπου 5.200 σπουδαστές και φοιτητές αποφοιτούν κάθε χρόνο, 36% εκ των οποίων 
είναι γιατροί και φαρμακοποιοί.  

Η σύνθεση της παραγωγής του φαρμακευτικού τομέα έχει ως ακολούθως: 29% παραγωγή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, 27% παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων μιας χρήσης,  16% άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα, 12% κτηνιατρικά φάρμακα, 10% επίδεσμοι, 6% συσκευασμένα προϊόντα 
νοσοκομειακής φροντίδας - γάζες.     



Η τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων καλύπτει μόνο το 52% περίπου των αναγκών της 
εθνικής αγοράς, ενώ  το υπόλοιπο εισάγεται, κυρίως από τη Γαλλία, η οποία καλύπτει τις μισές 
εισαγωγές φαρμάκων της Τυνησίας. Στην Τυνησία λαμβάνουν χώρα το 3,5% των κλινικών δοκιμών που 
πραγματοποιούνται στην αφρικανική ήπειρο. Σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανομή των εταιρειών, 
το 53% αυτών είναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη Τύνιδα, το 25% στην παράλια ζώνη και την πόλη 
Sfax, το 6% στην περιοχή της πόλης Bizerte και το λοιπό ποσοστό στην υπόλοιπη χώρα. Η Τυνησία 
ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή γενόσημων φαρμάκων. Τα γενόσημα φάρμακα που κυκλοφορούν 
στην εγχώρια αγορά παράγονται κατά 49% στη χώρα και κατά 51% εισάγονται.  

Παράλληλα η τυνησιακή φαρμακευτική βιομηχανία έχει αξιοσημείωτες εξαγωγές. Οι εξαγωγές 
φαρμάκων έχουν ως προορισμό κατά 70% τις αγορές των χωρών του Μαγκρέμπ, κατά 15% την αγορά 
της Ευρώπης και κατά 15% την αφρικανική αγορά και τις λοιπές αραβικές χώρες. Γενικότερα, η Τυνησία 
αποτελεί κόμβο για την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων φαρμακευτικών προϊόντων (εγχώριων 
και διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών) σε άλλες χώρες της Αφρικής, ιδίως τη Λιβύη και τις χώρες της 
δυτικής υποσαχάριας Αφρικής.  

O τομέας, χάρη στις προοπτικές του, προσελκύει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα και υπάρχει εν εξελίξει μια συνεργασία και ένα πρόγραμμα με στόχο την βελτίωση του εθνικού 
οικοσυστήματος ως προς τις υποδομές, τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση και τις επενδύσεις. Οι 
βασικοί ποσοτικοί στόχοι έχουν ως εξής: Διατήρηση ποσοστού ανάπτυξης 8%, δημιουργία 4.000 – 
5.000 θέσεων εργασίας ως το 2025, αύξηση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών της αγοράς από τις 
εγχώριες εταιρείες (από 52,5% σε 62% το 2025), έναρξη δραστηριότητας 10 νέων φαρμακευτικών 
μονάδων, αύξηση των εξαγωγών από 192 εκ δηνάρια το 2019 σε 800 εκ. δηνάρια  το 2025  και αύξηση 
των άμεσων επενδύσεων, ξένων και εγχώριων από 1,4 δις δηνάρια σε πάνω από 2 δις δηνάρια το 2025  

Ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας στον νέο ισχύοντα 
αναπτυξιακό νόμο που στοχεύει κατ΄ αρχήν στην προώθηση των επενδύσεων, της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τα κίνητρα παρατίθενται στο παράρτημα. Ο τομέας είναι πλέον 
προσανατολισμένος στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως θεραπείες υψηλής τεχνολογίας, 
βασισμένες σε ορμόνες και αντικαρκινικά και αντιπηκτικά φάρμακα, αλλά βασική παράμετρος 
παραμένει η ανάγκη για τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις εισαγωγές.  

 

Οργάνωση Τομέα - Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και Ιδιωτικές Ενώσεις σχετικές με τα 
φάρμακα 

Οι αρμόδιοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παρακολουθούν και εγγυώνται την ποιότητα, την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδο 
χώρας. 

Οι διάφοροι δημόσιοι φορείς ρύθμισης, ελέγχου και διανομής φαρμάκων και φαρμακευτικών 
προϊόντων είναι οι εξής:  

 



DPM (Direction de la Pharmacie et du Médicament) http://www.dpm.tn/    

Η Διεύθυνση Φαρμακευτικής και Φαρμάκων (Direction de la Pharmacie et du Médicament) 
είναι τεχνικό διοικητικό όργανο του Υπουργείου Υγείας. H DPM διαχειρίζεται όλες τις διοικητικές 
πτυχές που σχετίζονται με τα φαρμακεία, τα φάρμακα και τις σχετικές δραστηριότητες. Συντονίζει τις 
δραστηριότητες του εθνικού συστήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας στη φαρμακοβιομηχανία. 
Το DPM διαδραματίζει εποπτικό ρόλο για τους δημόσιους φορείς όσον αφορά τα φάρμακα. Είναι 
επιφορτισμένη με την αξιολόγηση του φακέλου και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς 
όσον αφορά την καταχώριση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
του φακέλου καθ΄ όλη τη διαδικασία καταχώρισης και την οργάνωση των εξειδικευμένων και τεχνικών 
επιτροπών. Από το 1998 λειτουργεί ως Συνεργαζόμενο Κέντρο του ΠΟΥ. Η εντός του οργανισμού 
Τεχνική Επιτροπή Φαρμακευτικών Ειδικοτήτων (CTSP), τα μέλη της οποίας ορίζονται με υπουργική 
απόφαση, γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας για την τελική απόφαση επί της Αίτησης Άδειας 
Κυκλοφορίας. Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας υπάρχει χρήσιμο υλικό για τον εν λόγω τομέα μεταξύ των 
οποίων και ο οδηγός για την καταχώριση – έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων στην Τυνησία. 
http://www.dpm.tn/images/pdf/guide_dpm_en.pdf  

LNCM (Εθνικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων) laboratoire national de contrôle des 
médicaments (lncm.tn)  Το Εθνικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων (Laboratoire National de Contrôle 
des Médicaments LNCM) αποτελεί δημόσιο ίδρυμα, υπεύθυνο για τη χημική και φαρμακευτική 
αξιολόγηση του φακέλου (Ποιότητα) και τον έλεγχο των Φαρμάκων http://www.lncm.tn/.    

PCT (Κεντρικό Φαρμακείο της Τυνησίας) http://www.phct.com.tn/index.php). Η εισαγωγή 
φαρμάκων για τη δημόσια υγεία στην Τυνησία πραγματοποιείται από την υπηρεσία Pharmacie 
Centrale κατόπιν προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών. Πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα εμπορικού 
χαρακτήρα, που έχει το μονοπώλιο εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και διασφαλίζει τη διανομή. 
Τα δημόσια νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές υγείας εξυπηρετούνται κυρίως από το PCT. Ο βασικός  
νόμος λειτουργίας του (1961) ορίζει το PCT ως «το μονοπώλιο που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή 
όλων των ξένων φαρμακευτικών προϊόντων, που δεν αντιπροσωπεύονται στην Τυνησία, καθώς και για 
την αντιπροσώπευση των προϊόντων που θα μπορούσε να αποκτήσει στη συνέχεια». Πρόσφατα, του 
έχει ανατεθεί το μονοπώλιο εισαγωγής εμβολίων, ορών, αλλεργιογόνων και παραγώγων αίματος. Η 
αποστολή του είναι να εξασφαλίσει συνεπή εφοδιασμό για τη χώρα σε προϊόντα που απαιτούνται για 
την ανθρώπινη υγεία και την κτηνιατρική ιατρική στις διάφορες δομές δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Η 
προμήθεια φαρμάκων πραγματοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών, σε περίπτωση 
που διατίθενται περισσότερες από μία μάρκες του ίδιου προϊόντος. Σημειώνουμε ότι από το 
Σεπτέμβριο του 2018 για τη συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς 
δημοσίων Οργανισμών όπως ο Οργανισμός Φαρμάκων, απαιτείται εγγραφή και πιστοποίηση στο 
σύστημα δημοσίων διαγωνισμών TUNEPS.  Η εγγραφή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, διότι 
εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, ζητείται η προμήθεια ηλεκτρονικού 
πιστοποιητικού αξιοπιστίας ANCE. 
https://www.tuneps.tn/pt/singlescreen/selectPtSingleScreen7.do?menuId=PT06050100.    



Για τον εφοδιασμό του τομέα της ιδιωτικής αγοράς φαρμάκων είναι επίσης δυνατή η 
συνεργασία με τις εδώ φαρμακευτικές και η δημιουργία συνεργασίας για παραγωγή, κοινοπραξία κλπ.  

Όλοι αυτοί οι φορείς αλληλεπιδρούν με το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας 
(https://www.cnam.nat.tn/).   

Το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (CNAM) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα μη διοικητικού 
χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2004 μετά από μεταρρύθμιση της ασφάλισης υγείας που επέκτεινε την 
ιατρική κάλυψη σε ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ενοποιούσε τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας και τις υπηρεσίες υγείας. Αποστολή του είναι η διαχείριση προγραμμάτων 
ασφάλισης υγείας, αποζημιώσεων για ζημιές που προκύπτουν από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κατανομή των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας. 
Το CNAM έχει περιφερειακές δομές που είναι υπεύθυνες για την παροχή πλεονεκτημάτων και 
κεντρικές δομές που είναι κυρίως επιφορτισμένες με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Οι 
δικαιούχοι κοινωνικής ασφάλισης καλύπτονται από μία από τις τρεις επιλογές υγειονομικής 
περίθαλψης: τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και το σύστημα αποζημίωσης.  

Ακόμη, σχετικοί φορείς είναι ο INEAS (Εθνικός Φορέας Αξιολόγησης και Διαπίστευσης Υγείας 
https://www.ineas.tn/), που ιδρύθηκε το 2012, παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης για εγκαταστάσεις 
υγείας και αξιολόγησης για τεχνολογίες και παρεμβάσεις υγείας. Tέλος, σχετικοί φορείς είναι το CNPV 
(Εθνικό Κέντρο Φαρμακοεπαγρύπνησης) http://www.pharmacovigilance.rns.tn/  και ο ANCSEP 
(Εθνικός Οργανισμός για τον Έλεγχο Προϊόντων Υγείας και Περιβάλλοντος) 
http://www.ancsep.rns.tn/  

Ιδιωτικοί φορείς ρύθμισης, παραγωγής και διανομής φαρμάκων και φαρμακευτικών 
προϊόντων: 

Αποτελείται από εγχώριες και πολυεθνικές βιομηχανίες φαρμάκων, χονδρέμποροι διανομείς 
για τον ιδιωτικό τομέα φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακεία (ιδιωτικός 
τομέας) για ημερήσια και νυχτερινή εξυπηρέτηση (2000 φαρμακεία).  

Σημαντικός φορέας είναι και το  CNOPT (Εθνικό Συμβούλιο του Τάγματος των Φαρμακοποιών 
της Τυνησίας) https://www.cnopt.tn/, το οποίο είναι το όργανο που παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
τις αρχές, τους κανόνες, τον κώδικα ηθικής και τη δεοντολογία  για την άσκηση του επαγγέλματος του 
φαρμακοποιού, καθώς και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση.  Επίσης, υπάρχει και η SPOT: Ένωση 
Φαρμακοποιών Ιδιωτικού Τομέα στην Τυνησία https://spot.tn/.    

Όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται συγκεντρωμένο στην 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φαρμακευτικής και Φαρμάκων (Direction de la Pharmacie et du 
Médicament) Règlementation (dpm.tn) καθώς και αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για την 
παραγωγή, εισαγωγή, διανομή και διάθεση των φαρμάκων στη χώρα.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχει οδηγός καταχώρισης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. 
Guide de l'enregistrement (dpm.tn) 



Χρόνος Καταχώρισης/ αδειοδότησης: 18 μήνες για νέες χημικές ουσίες και ενώσεις (NCE), Fast 
Track για γενόσημα προϊόντα 4 μήνες,  κανονική διαδικασία για γενόσημα 6-8 μήνες.  

Ισχύς αδειοδότησης: Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Τεχνική Επιτροπή Φαρμακευτικών 
Ειδικοτήτων (CTSP) για περίοδο 5 ετών και ανανεώνεται για περίοδο 5 ετών. Τα τέλη εγγραφής για 
νέες χημικές ουσίες και ενώσεις ανέρχονται σε 1200 δολ ενώ το τέλος διατήρησης σε 600 δολ.   

 

Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων στην Τυνησία 
Ο εφοδιασμός της τοπικής αγοράς περιλαμβάνει γενόσημα φάρμακα που παρασκευάζονται 

κατόπιν άδειας, φάρμακα σε υγρή και στερεά μορφή καθώς και εισαγόμενα προϊόντα (οροί, εμβόλια 
κ.λπ.).  Δύο δομές παρέχουν αποκλειστικά τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, συγκεκριμένα το 
Ινστιτούτο Παστέρ της Τύνιδας για εμβόλια, ορούς, αλλεργιογόνα και άλλα προϊόντα αίματος και το 
Κεντρικό Φαρμακείο της Τυνησίας - PCT για όλους τους άλλους τύπους φαρμάκων. 

Με ετήσιο κύκλο εργασιών 50 εκατομμυρίων δολαρίων, η Adwya είναι ο μεγαλύτερος τοπικός 
κατασκευαστής φαρμάκων, αντιπροσωπεύοντας το 15% της τοπικής παραγωγής και το 7% του 
μεριδίου αγοράς, ακολουθούμενη από τις Unimed, Sanofi Tunisie, Teriak και Opalia, , SIPHAT, Pierre 
Fabre, Bayer Schering, Leiras, Orion Farmos, MEDIS, Orion Pharma, Pfizer και Santen. Οι περισσότερες 
τέτοιες εταιρείες ιδρύθηκαν από ντόπιους επαγγελματίες μετά την ιδιωτικοποίηση του κλάδου τη 
δεκαετία του 1990 και την εισαγωγή ευνοϊκών φορολογικών κινήτρων, όπως απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασμούς, φορολογικές ελαφρύνσεις και βελτιωμένους όρους για δημόσιες προσφορές.  

 

Γενόσημα Φάρμακα 
Όπως το Μαρόκο και η Αλγερία, έτσι και η Τυνησία προσπάθησε να ενθαρρύνει την τοπική 

παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων για να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και να παράσχει 

στον πληθυσμό καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Τα γενόσημα αποτελούν πια τη βασική παραγωγή 

της τυνησιακής φαρμακοβιομηχανίας καθώς αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της τοπικής παραγωγής, 

με τα υπόλοιπα να είναι αδειοδοτημένα φάρμακα. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς τα γενόσημα 

φάρμακα θα αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις φαρμακευτικές εταιρείες στην Τυνησία. 

Όσον αφορά την παρασκευή γενοσήμων, αυτά πρέπει να έχουν την ίδια ποσότητα δραστικών 

συστατικών με το αρχικό σήμα και να έχουν την ίδια μορφή και να είναι θεραπευτικά ισοδύναμα με το 

αρχικό προϊόν.  

 



Εξαγωγές 
Η Τυνησία στοχεύει  όλο και περισσότερο στις εξαγωγικές αγορές, με έμφαση στις γαλλόφωνες 

χώρες της Αφρικής. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του κύκλου εργασιών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ορισμένες συμφωνίες υπεργολαβίας πιστοποιημένες από την ΕΕ για τον εφοδιασμό 
των ευρωπαϊκών αγορών και τακτικές εξαγωγές σε γειτονικές και δυτικοαφρικανικές χώρες. Το 
επόμενο βήμα για τους κατασκευαστές είναι να αναπτύξουν την επιτόπια παραγωγή σε υποσαχάριες 
χώρες. Στα τέλη του 2015 η Teriak αγόρασε το εργοστάσιο Cinpharm του Καμερούν με σκοπό να εξάγει 
στις αγορές της Κεντρικής Αφρικής. Γενικά οι Τυνήσιοι κατασκευαστές φαρμάκων έχουν καλή φήμη 
στις αφρικανικές αγορές, υπάρχουν όμως προβλήματα όπως ελλείψεις απευθείας αεροπορικών και 
θαλασσίων συνδέσεων. Εκτιμάται ότι η Τυνησία μπορεί να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στις αφρικανικές 
αγορές, καθώς διαθέτει μια ανταγωνιστική παραγωγή που βασίζεται στο διαθέσιμο εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, στην καλή υλικοτεχνική υποδομή και στις ανταγωνιστικές τιμές. Η πιστοποιημένη 
από την ΕΕ παραγωγή φαρμάκων της Τυνησίας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΚΩΔ. 3004)  ΤΥΝΗΣΙΑΣ (US $) 

  2015 2016 2017 2018 2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
20018-19  % 

ΕIΣΑΓΩΓΕΣ 251.463.190 224.532.899 245.203.423 244.447.504 234.000.962 -4 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 38.113.883 37.959.925 44.201.057 61.945.633 65.276.851 5 

Πηγή: https://comtrade.un.org  

 

Ελληνικές Εξαγωγές Φαρμάκων 
Η χώρα μας έχει μια αξιόλογη εξαγωγική παρουσία στον χώρο του φαρμάκου κατά τα τελευταία 

χρόνια στον Κωδικό Σ.Ο. 3004, Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006), 
κυρίως μέσω συμμετοχής ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών σε διαγωνισμούς του Κεντρικού 
Φαρμακείου Τυνησίας – PCT. Η εξέλιξη αυτών κατά την τελευταία πενταετία δίνεται στον κάτωθι 
πίνακα. Σημειώνεται ότι  το οκτάμηνο του 2021 οι εξαγωγές έφθασαν σε αξία τα 1.359.757 ευρώ.   

ΚΩΔ. CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
2016 

  
2017 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2020- 
2019  

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
2020 

3004 Φάρμακα 
(εκτός από 
τα προϊόντα 
των 
κλάσεων 
3002, 3005 
ή 3006) 

878.931 1.488.096 1.239.229 991.818 1.440.290 45,22% 0,80% 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ποσά σε ευρώ 



Σε ό,τι αφορά στις προοπτικές κρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης των εξαγωγών 
αλλά και ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών ελληνικών και τυνησιακών εταιρειών με στόχο τόσο 
την εγχώρια όσο και την λιβυκή αλλά κυρίως την αφρικανική αγορά.  

Και τούτο, διότι από τον Ιούλιο του 2018 η Τυνησία είναι μέλος στην οικονομική αφρικανική 
ένωση “Common Market for Eastern and Southern Africa-  COMESA”στην οποία συμμετέχουν 
Αφρικανικά κράτη. Επίσης, βρίσκεται στη διαδιακασία πλήρους προσχώρησης στην Αφρικανική 
Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (African Continental Free trade Area - AfCFTA). 
Σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση της Τυνησίας υπέγραψε τη σύμβαση για την προσχώρηση στην Ζώνη 
στις 21 Μαρτίου 2018 στην πόλη Κιγκάλι της Ρουάντα.   

Η AfCFTA θα συγκεντρώσει πενήντα πέντε κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης (επί του 
παρόντος 54 καθώς δε συμμετέχει η Ερυθραία) με συνολικό πληθυσμό άνω του 1,2 δις και 
συνδυασμένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν άνω των 2,5 τρις δολαρίων ΗΠΑ και αναμένεται να αυξήσει 
το επίπεδο του εμπορίου μεταξύ των αφρικανικών χωρών από 16% σε 33%. Όσον αφορά τον αριθμό 
των συμμετεχόντων χωρών, η AfCFTA θα είναι η μεγαλύτερη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών στον κόσμο 
από τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.   

Τα άμεσα οφέλη για την Τυνησία είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
στις αφρικανικές αγορές, δεδομένου του υψηλού επιπέδου των τελωνειακών δασμών που 
επιβάλλονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, στις περισσότερες αφρικανικές χώρες. Επίσης, η 
κατάργηση των μη τελωνειακών εμποδίων που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και 
ως εκ τούτου η αύξηση των τυνησιακών εξαγωγών και η πρόσβαση σε, ως τούδε, πολύ δύσκολες 
αγορές. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ελληνο-τυνησιακών κοινοπραξιών φαρμακοβιομηχανιών θα ήταν 
αμοιβαία επωφελής.   

Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της υγείας μεταξύ Ελλάδας και Τυνησίας 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4794, ΦΕΚ 59 Α/ 12.4.2021, προβλέπει, μεταξύ άλλων ως τομείς συνεργασίας 
και την φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και τις κλινικές δοκιμές και τη βιοιατρική έρευνα.  

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά φαρμάκων 
Όπως όλοι οι άλλοι οικονομικοί τομείς, η φαρμακοβιομηχανία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 
την πανδημία COVID-19. Έτσι, η αγορά φαρμάκων σημείωσε συνολική εξέλιξη 9% το 2020, έναντι 18% 
το 2019. Αυτή η επιβράδυνση εξηγείται από τους διεθνείς περιορισμούς στα logistics, αλλά και τους 
τοπικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. 

Εκθέσεις 
Οι σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου είναι η Health Expo και η Lab Expo που 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα http://www.labexpo.com.tn/index.php 
https://www.facebook.com/TunisiaHealthExpoOfficial/   

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
THE BIG FIRMS 

  
TERIAK  *****  (TEROS BPH) 
MEDICIS  ***** 
khouloud.inoubli@medicis.tn  
assistantepm@teriak.com  
Adresse du siège : 25, Rue 8603 - Z.I.La Charguia1 2035 Tunis Carthage, Tunisie 
Tél. : +216 71 809 321 - Fax : +216 71 809 320 - Tél PV : +216 71 804 210 
E-mail : PV@teriak.com  
https://www.teriak.com/Fr/nous-contacter_10_10  
  
Laboratoires ADWYA  *****  (Εξειδίκευση στο BPH!!) 
adwya@adwya.com.tn  
 

 Route de la Marsa Km 14 B.P 658 2070 La MARSA TUNISIE 
Tél : +216 71 854 888 
Fax : +216 71 854 900 
https://www.adwya.com.tn/dossiers-santes/#   
  
MEDIS  ***** 
Contactez-nous 
Adresse : Route de Tunis Km 7 - BP 206 Nabeul 8000 - Tunisie. 
Tél. : +216.72.235.006 (L.G.)  | Fax : +216.72.235.016 
Email : contact@labomedis.com    marketing.ventes@medis.com.tn  
Site web : www.medis.com.tn 
  
  
UNIMED: UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS   (ORL)   ***** 
assistante-dg@unimed.com.tn 
a.rached@unimed.com.tn 
c.ridha@unimed.com.tn 
  
Industrie pharmaceutique 
Coordonnées 
Z.I. - Kalaa El Kebira 
BP 38 
Sousse - Tunisie 
www.unimed.com.tn 
 73 34 26 69  70 02 95 01 
Fax : 73 34 24 72 
  
  
PHARMAGHREB  *****  
bip.marketing@pharmaghreb.com   
 



PHARMAGHREB 
(+216) 71 940 300 
https://pharmaghreb.com 
39, rue des Entrepreneurs 
B.P 7 - 1080 Cedex Tunis 
 

Bureau International de Promotions 
(+216) 71 940 296 
https://pharmaghreb.com 
Bureau International de Promotion 6, Rue de l’Usine Charguia 2 
    
  

  
PIERRE FABRE 
  
Phone: 79 100 400 
Tunis, Immeuble Horizon Rue Du Lac Winnipeg 1053 Les Berges Du Lac 
  
  
PFIZER  ***** 
 

Appeler le +216 71169900 
Q63V+7F7، بــــــــن عــــــــروس 
+21671389032 
  
Sanofi en Tunisie ***** 
34, avenue de Paris 
2033 Megrine-Tunisie 
 
 +216 31 388 200        communications.MCO@sanofi.com  

 
SMALLER FIRMS 

EQUINOXE PHARMAIndustrie pharmaceutique 
4, Rue Abdallah Farhat 
Ben Arous - Tunisie 
www.equinoxe-pharma.com 
Tel.  71 46 15 84 /  79 45 91 44 
Fax : 79 45 93 11 
http://www.equinoxe-pharma.com/partenaires.html#  
  
SOCIETE SAIPH  ***** 
Industrie pharmaceutique 
Coordonnées 



Route de Zaghouan Km 24 
BP 1045 
Ben Arous - Tunisie 
www.saiph.com.tn 
 79 39 70 20  /  79 39 70 21 
Fax : 79 39 70 35 
  
 

SIPHAT *** 
 
Fondouk Choucha 
2013 Ben Arous 
Tél (+216) 71 381 222 
Fax (+216) 71 382 768 
http://www.siphat.rns.tn/  
 

Opalia Pharma **** 
 

Z.I Kalaat El Andalous 2022 Ariana 
70 559 064 
http://www.opaliapharma.com.tn/  
 

BOUKHARI PRINCE MEDICAL * 
Adresse: Parc d\'activités économiques de Bizerte - 7000 Bizerte, Tunisie 

Téléphone: +216 72 417 219 

Fax: +216 72 419 329 

Contact: service.rh@prince-medical.com 

Page Facebook: https://www.facebook.com/BoukhariPrinceMedical/?ref=page_internal  

 

http://www.boukhari-prince-medical.com/  
  



 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
(Πηγή: http://www.investintunisia.tn/En/home_46_33)  

 

 


