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Aim of diploma thesis: The aim is to get current facts and knowledge about the situation 

of pharmacies in Greece, including their basic problems, and to compare it with the Czech 

Republic.  

Methods: Data collection through appreciation of information and studying of literature, 

esp. Greek legislation. 

Results: It was given necessary information on the National Health System in Greece and 

about place and role of pharmacies in this. The main part of thesis deals wits pharmacies in 

Greece (legislation, statistics, pharmacists, activities in pharmacy). There are many private 

community pharmacies and low amount of hospital pharmacies which are only for 

inpatients. 

Both Greece and Czech Republic made considerable efforts in latest years to harmonize 

their legislation to the European standards. However, a significant difference between 

Greece and Czech Republic is profit margins of wholesalers, which are higher in the Czech 

Republic in comparison to Greece, while the production of drugs in Greece is significant 

higher than Czech Republic, which based more in its neighboring countries for the supply 

of drugs.  

Conclusion: It has been described Greek pharmacies and the Greek pharmaceutical 

legislation for pharmacies, the duties and responsibilities of pharmacists in Greece as 

compared to those in the Czech Republic. It also focuses on the chambers of pharmacists 

and the reason they were organized. The basic EU legislation in field of pharmacy practice 

is the same for both countries. 
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Cíl práce: Cílem práce je získat aktuální fakta a znalosti o řeckých lékárnách, včetně 

základních problémů s nimi souvisejících, a porovnat se situací v této oblasti s Českou 

republikou.  

Metodika práce: Data byla získána studiem a porozuměním potřebné literatury a zvláště 

současné řecké legislativy. 

Výsledky: Byly poskytnuty základní informace o zdravotním systému v Řecku a o 

postavení a roli lékáren v něm. Hlavní část práce se zabývá lékárnami v Řecku (legislativa, 

statistika, lékárníci, činnosti v lékárně). V Řecku je velké množství soukromých veřejných 

lékáren a menší počet vládních nemocničních lékáren, které slouží pouze hospitalizovaným 

pacientům.  

V Řecku i v České republice je v posledních letech věnováno velké úsilí harmonizaci s 

legislativou Evropské unie. Rozdíl mezi Řeckem a Českou republikou je v zisku 

distributorů, který je v ČR vyšší. 

Závěr: Byly popsány řecké lékárny, řecká legislativa pro lékárny, povinnosti a 

odpovědnost lékárníků v Řecku a porovnána celková situace lékáren s Českou republikou. 

Pozornost byla věnována i komoře lékárníků a důvodům její existence. Základní legislative 

Evropské unie je závazná pro obě země. 

 


