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Αναθέτουσα 
Αρχή 

Ημερομηνία Κατάσταση Συγγραφείς 
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της 09.11.2018 (απεστάλησαν από τον κ. 
Στεφανόπουλο). 
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ΗΔΙΚΑ της 20.11.2018 (απεστάλησαν από τον κ. 
Στεφανόπουλο)  

Πλήρως αναθεωρημένες οι ενότητες 4 και 5. Νέα 
Παραρτήματα 6, 7 και 8 

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, 
Αγγελίνα Κουρούμπαλη, 
Φωκίων Λογοθετίδης, 
Ιωάννης Πετράκης, 
Νικόλαος Τσελάς 

0.94 11.12.2018 3η έκδοση για σχολιασμό από Αναθέτουσα Αρχή. 

Έχει γίνει επικαιροποίηση της μελέτης με βάση 
πληροφορίες που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια 
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ΥΥ στις 28 και 29.11.2018. 
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τον κ. Μαθιουδάκη (ΗΔΙΚΑ)  σχετικά με τα 
θεραπευτικά πρωτόκoλλα και τις αντίστοιχες 
δραστικές ουσίες καθώς επίσης και το υλικό που 
στάλθηκε από τον κ. Μαλέμη (ΕΟΦ) σχετικά με το 
SPOR και τις κωδικοποιήσεις φαρμάκων, 
δραστικών/ μορφών. 

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, 
Αγγελίνα Κουρούμπαλη, 
Φωκίων Λογοθετίδης, 
Ιωάννης Πετράκης, 
Νικόλαος Τσελάς 

1.00 20.12.2018 Τελική έκδοση 

Έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις από ΥΥ και 
ΗΔΙΚΑ της 13.12.2018, αναφορικά με το πλαίσιο 
Διακυβέρνησης και την ανάγκη ενσωμάτωσης 
προκαταρκτικής οικονομοτεχνικής μελέτης.  

Έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις του ΥΥ που 
στάλθηκαν από τον κ. Ποδηματά στις 18.12.2018.  

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, 
Αγγελίνα Κουρούμπαλη, 
Φωκίων Λογοθετίδης, 
Ιωάννης Πετράκης, 
Νικόλαος Τσελάς 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός  

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στην ανάπτυξη ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Εθνικού καταλόγου 
φαρμακευτικών ουσιών και την απόδοση ενός κεντρικού καταλόγου πληροφορίας φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. 

Βασικά στοιχεία της μελέτης για την υλοποίηση του ΕΚΦΟ είναι ο ορισμός των ακόλουθων: 

 Αναλυτική καταγραφή των οργανισμών και των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα,  

 Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών κάθε ενός από τους παραπάνω φορείς, (όπως ενδείξεις, 
αντενδείξεις, διαγνώσεις, που σχετίζονται με κάθε φαρμακευτικό κατασκεύασμα, κατηγοριοποιήσεις 
φαρμακευτικών προϊόντων κλπ.), 

 Μελέτη διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα, είτε υπό ανάπτυξη Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς 
και σχεδίαση παροχής σχετικών μηχανισμών,  

 Σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο,  

 Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκομένων,  

 Διαδικασίες των φορέων που σχετίζονται με το φάρμακο. 

Ο ΕΚΦΟ θα αποτελέσει μια πλατφόρμα στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιοποιημένα όλες οι 
πληροφορίες για το κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί ξεχωριστά, από τις ενδείξεις για τις οποίες 
χρησιμοποιείται και τις αντενδείξεις ή τις αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα, μέχρι την υπαγωγή του 
στα δελτία τιμών φαρμάκων, τη θετική ή αρνητική λίστα, την θέση του στις θεραπευτικές κατηγορίες 
φαρμάκων ή στα θεραπευτικά πρωτόκολλα κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα είναι ορατά ή προσβάσιμα βάσει των 
εφαρμοσμένων πολιτικών πρόσβασης σε τρίτους φορείς και πληροφοριακά συστήματα (ΣΗΣ, ΑΗΦΥ, eΔΑΠΥ, 
ΟΠΣΥ Νοσοκομείων κτλ.) για την διασφάλιση της σύγχρονης ενημέρωσης τους ως προς την απόδοση των εξ 
αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στον ΕΚΦΟ θα έχουν πρόσβαση βάσει των αποφασισμένων πολιτικών εξουσιοδότησης, επεξεργασίας,  
χρήσης και αξιοποίησης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, (ΥΥ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, φαρμακοποιοί, φαρμακοβιομηχανία 
κλπ.). 

1.2 Περιγραφή του προβλήματος 

Ο ΕΚΦΟ πρόκειται να αντιμετωπίσει βασικά  προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας σχετικά με 
την ελλιπή και ασύγχρονη πληροφόρηση των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των φαρμακευτικών 
προϊόντων.. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Στη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων εμπλέκονται άμεσα πολλοί φορείς (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, 
ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, καθώς και η επιτροπή HTA) οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς την ύπαρξη 
ενός κοινού μητρώου φαρμακευτικών προϊόντων το οποίο χρειάζεται ώστε να αποτελεί το κοινό 
σημείο αναφοράς.  

 Τα δεδομένα σύνθεσης της συνολικά απαιτούμενης πληροφορίας σχετικά με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα είναι κατακερματισμένα στους παραπάνω φορείς και η μεταξύ τους επικοινωνία τους στο 
πλαίσιο διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών τους διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
φαρμάκων γίνεται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση αρχείων 
λογιστικών φύλλων. 
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 Ο κάθε φορέας χρησιμοποιεί  εσωτερικά στα πληροφορικά του συστήματα δεδομένα σχετικά  με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία λόγω μη ύπαρξης ενός κοινού μητρώου αναφοράς 
επαναλαμβάνονται, είναι ελλιπή και δεν είναι πάντα ενημερωμένα. 

 Δεν υπάρχουν σαφώς ορισμένοι κανόνες ασφάλειας σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 
των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των δεδομένων για τα φαρμακευτικά προϊόντα 

1.3 Στόχοι και όραμα  

Οι βασικοί στόχοι για τον ΕΚΦΟ είναι οι εξής: 

 Ο ΕΚΦΟ πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η υλοποίηση του ΕΚΦΟ εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και της υλοποίησης Εθνικών Μητρώων Δεδομένων 
(National eHealth Dataset). Στο πλαίσιο του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας, τα επίπεδα της 
νομοθετικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η 
διακυβέρνηση είναι τα πιο σημαντικά για την επιτυχία του ΕΚΦΟ. 

 Ο ΕΚΦΟ θα  αποτελέσει το κοινό  και μοναδικό σημείο αναφοράς (επαφής) για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα και 
θα συμβάλλει στη βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας και στη μείωση των πιθανών σφαλμάτων 
καθώς θα μειωθεί η επανάληψη των ίδιων δεδομένων σε πολλά διαφορετικά πληροφοριακά 
συστήματα. Μέσω του ΕΚΦΟ οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να διαλειτουργούν μεταξύ τους. 

 Ο ΕΚΦΟ θα ενημερώνεται από τους αρμόδιους φορείς με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.  

 Επιπλέον, με δεδομένο ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες εφαρμογές των 
εμπλεκόμενων φορέων, ο ΕΚΦΟ θα πρέπει να διαλειτουργεί με αυτές και να τις ενημερώνει με χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών.  

 Ο ΕΚΦΟ θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων, (βάσει της αρχής της αναλογικότητας), 
για τα φαρμακευτικά προϊόντα, στην παροχή κοινής πληροφορίας ταυτόχρονα σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, στην ακρίβεια των δεδομένων, στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των πηγών 
προέλευσης των δεδομένων. 

 Ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
λειτουργικότητες ανάλογα με τις αρμοδιότητες του. 

 Σε μια μεταγενέστερη φάση, πρόσβαση στον ΕΚΦΟ θα μπορούν να έχουν οι επαγγελματίες υγείας 
και οι πολίτες ώστε να μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με οδηγίες γύρω από τα φάρμακα, τις 
τιμές αποζημίωσης κλπ. 

1.4 Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η Μελέτη  

Στην παρούσα μελέτη δε συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Ανάπτυξη του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΦΟ (λογισμικά) 

 Ανάλυση του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου 

 Συλλογή  και καταγραφή δεδομένων σχετικά με φαρμακευτικά σκευάσματα 

 Πρόταση για χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών υλοποίησης της διαλειτουργικότητας, καθώς και 
δηλώσεις τεχνικής συμμόρφωσης  

 Ανάπτυξη ή επέκταση προτύπων (π.χ. ISO/ HL7, ATC κλπ.) 

 Ανάπτυξη τομεακού κεντρικού μητρώου κωδικοποιήσεων για την υγεία 

 Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας 
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1.5 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Οι ωφελούμενοι ανήκουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Δημόσια Διοίκηση, Επιχειρήσεις, και Πολίτες. 

1.5.1 Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση  

 Κεντρική - ενιαία διαχείριση και πλήρως ενημερωμένη πληροφορία σχετικά με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα. 

  Ενιαία προσέγγιση στην παροχή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν το φάρμακο ανεξάρτητα 
από τον φορέα που πραγματοποιεί την ανάλυση. 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα αναλάβουν βασικό διαχειριστικό ρόλο (στο βαθμό ευθύνης τους) 
φροντίζοντας την ορθή και συνεχή επικαιροποίηση, ανανέωση της πληροφορίας. 

 Δυνατότητα σύγχρονης διάθεσης μέρους ή του συνόλου αυτής, σε όλα τα περιφερειακά 
πληροφοριακά υποσυστήματα του ΥΥ και των εποπτευόμενων και συνεργαζόμενων φορέων του 
καθώς εκλείπει η ανάγκη ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών μεταξύ των φορέων με συμβατικές 
μεθόδους (συμβατική ανταλλαγή αρχείων, χρήση πολυμέσων). 

 Απόδοση της σχετιζόμενης προς δημόσια χρήση πληροφορίας (ανοικτά δεδομένα φαρμάκων), με τη 
μέγιστη διασφάλιση της εγκυρότητας των πληροφοριακών στοιχείων. 

 Ενίσχυση της ασφαλούς χορήγησης φαρμακευτικών αγωγών από τους ιατρούς και μείωση του 
κινδύνου για τους ασθενείς. 

 Αποτελεσματικότερος έλεγχος και καθοδήγηση ορθής χορήγησης και ανάλωσης φαρμάκων με 
απώτερο σκοπό τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 

 Μείωση της γραφειοκρατίας. 

 Απλοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

1.5.2 Οφέλη για τις επιχειρήσεις (ιατροί, φαρμακοποιοί, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 
κλπ.) 

 Άμεση πρόσβαση σε έγκυρη – επικαιροποιημένη πληροφορία  

 Δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας  

 Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων 

 Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου 

 Αυξημένη συμμόρφωση 

 Παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης  

 Λιγότερη γραφειοκρατία 

1.5.3 Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας 

 Δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα του ΕΚΦΟ, π.χ. σχετικά με οδηγίες χρήσης, 
αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις κλπ.  

 Δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα χρήσης κλπ. 

 Ενίσχυση διαδικασίας απόφασης χορήγησης φαρμακευτικών αγωγών. 

1.5.4 Οφέλη για τους πολίτες 

 Δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα του ΕΚΦΟ, π.χ. σχετικά με οδηγίες χρήσης, 
αντενδείξεις κλπ. αν ένα φάρμακο είναι πρωτότυπο ή γενόσημο, καθώς και στο ποσό αποζημίωσης. 

 Ενημέρωση για ελλείψεις, ανακλήσεις κλπ. 

 Αυξημένη Διαφάνεια 

 Λήψη ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης  
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 Λιγότερη γραφειοκρατία 

 Κοινωνική Ενδυνάμωση 

1.6 Εμπλεκόμενοι φορείς – Μελλοντικοί χρήστες του ΕΚΦΟ 

Οι βασικοί φορείς που συμμετέχουν άμεσα στην Μελέτη για το ΕΚΦΟ είναι οι εξής: 

 ΕΟΠΥΥ  

 ΕΟΦ  

 ΗΔΙΚΑ 

 ΙΦΕΤ 

 ΥΥ (Διεύθυνση Φαρμάκου, Επιτροπή HTA) 

Εκτός από τους παραπάνω φορείς που αποτελούν μελλοντικά τους βασικούς χρήστες του ΕΚΦΟ,, άλλοι 
φορείς που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά προϊόντα και αποτελούν μελλοντικούς 
χρήστες του ΕΚΦΟ είναι οι εξής: 

 Δημόσιοι οργανισμοί υγείας (νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) 

 Ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας (κλινικές, ιατρεία και πολυϊατρεία, εργαστήρια) 

 Φαρμακευτικές εταιρίες 

 Φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμοί 

 Επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.α.) 

 Ακαδημαϊκά ιδρύματα 

 Φαρμακεία 

 Κατασκευαστές λογισμικού 

 Πολίτες  

 Άλλοι (π.χ. η υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης που δίνει τις πατέντες) 

Οι παραπάνω φορείς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Φορείς που είναι πάροχοι (providers) δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. ο ΕΟΦ 
παρέχει τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, τον 
χαρακτηρισμό τους σε  διάφορες ομάδες καθώς και στοιχεία σχετικά με τις τιμές παραγωγού, 
χονδρική, λιανική, η επιτροπή ΗΤΑ παρέχει δεδομένα αναφορικά με το αν τα φαρμακευτικά προϊόντα 
αποζημιώνονται καθώς και τις τιμές αποζημίωσης, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
ορισμένους χαρακτηρισμούς όπως για τα φάρμακα προέγκρισης, τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο 
από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν στόχο γενοσήμων και φάρμακα 
εξαιρούμενα νοσηλίου). Στην υφιστάμενη κατάσταση και στο πλαίσιο εκτέλεσης των επιχειρησιακών 
τους διαδικασιών, οι φορείς αυτοί διαμορφώνουν και παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα προς άλλους φορείς με διάφορα μέσα (π.χ. για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου, η φαρμακευτική εταιρία υποβάλλει στον ΕΟΦ σχετική αίτηση που 
περιλαμβάνει φάκελο με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του φαρμάκου, χαρακτηριστικά του 
προϊόντος κλπ.).  

 Φορείς που είναι καταναλωτές (consumers) δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Όλοι 
οι βασικοί φορείς που αποτελούν και παρόχους δεδομένων (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, καθώς και 
η επιτροπή HTA) δύνανται να είναι και καταναλωτές των δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα. Επίσης στους καταναλωτές ανήκουν δυνητικά όλοι οι υπόλοιποι φορείς και φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, π.χ. οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας (δημόσια 
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νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές κλπ.), τα φαρμακεία, οι ιδιώτες ιατροί κλπ.  Στην υφιστάμενη 
κατάσταση, οι φορείς αυτοί ενημερώνονται σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα, τις τιμές φαρμάκων κλπ. από διάφορες πηγές (π.χ. ιστοσελίδες ΕΟΦ, ΥΥ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 
σχετικών συλλόγων κλπ.).  

Οι πάροχοι δεδομένων του ΕΚΦΟ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Οι καταναλωτές δύναται να χρειάζεται 
να είναι πιστοποιημένοι, εφόσον απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε μη ανοιχτά δεδομένα. 

Τέλος, ο πολίτης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα του ΕΚΦΟ, π.χ. σχετικά 
με οδηγίες χρήσης, αντενδείξεις κλπ. αν ένα φάρμακο είναι πρωτότυπο ή γενόσημο, καθώς και στο κόστος 
λιανικής αγοράς και το ποσό αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ. 

1.7 Μεθοδολογία υλοποίησης  

Η μεθοδολογία της Μελέτης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες  (που αντιστοιχούν σε σχετικές ενότητες 
του παρόντος κειμένου):  

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (Κεφάλαιο 2): 

 Καταγραφή και ανάλυση της παρούσας κατάστασης (σε σχέση με το ζητούμενο Πληροφοριακό 
Σύστημα) στους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα:  

o Εξέταση και αποτύπωση υφιστάμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου. 
o Συλλογή δεδομένων (χαρτογράφηση) σχετικά με υφιστάμενες διαδικασίες, πληροφοριακά 

συστήματα, δεδομένα, απαιτήσεις χρηστών σχετικά με τις λειτουργικότητες του ζητούμενου 
συστήματος, απαιτήσεις διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, απαιτήσεις ασφάλειας και 
μετάπτωσης δεδομένων.  

o Ανάλυση επικάλυψης λειτουργίας υφιστάμενων συστημάτων φορέων. 

Για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιούνται διάφορες πηγές όπως: 

 Συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των βασικών φορέων που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
μελέτης: (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΙΦΕΤ, ΥΥ). 

 Μελέτη σχετικών ΦΕΚ και εγκυκλίων 

 Ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων 

2. Διεθνείς πρακτικές (Κεφάλαιο 3) 

 Μελέτη διεθνών βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση φαρμάκων 

 Διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων 

3. Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης του ΕΚΦΟ (Κεφάλαιο 4) 

Λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία που παρουσιάζεται στις προηγούμενες ενότητες, η παρούσα 
ενότητα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Μελέτη Διαλειτουργικότητας (σε τεχνικό, σημασιολογικό, οργανωτικό και νομικό επίπεδο). Πιο 
αναλυτικά: 

o Τεχνικό επίπεδο: Περιγραφή της λογικής αρχιτεκτονικής του ΕΚΦΟ και της λίστας με τις 
ενδεικτικές κλήσεις API 

o Σημασιολογικό επίπεδο: Εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων του ΕΚΦΟ και 
αναλυτική περιγραφή των πινάκων (οντοτήτων) του εννοιολογικού μοντέλου. 

o Οργανωτικό επίπεδο: Περιγραφή των ενδεικτικών σεναρίων χρήσης του συστήματος όπως 
αυτές θα διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την 
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ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών και 
απαιτήσεων (requirements)  της προτεινόμενης λύσης (system functional requirements). 

o Νομικό επίπεδο. 

 Περιγραφή των χαρακτηριστικών ποιότητας (non-functional requirements) ΕΚΦΟ με βάση το ISO 
25010 

 Μελέτη Ασφάλειας  

Περιλαμβάνει οριστικοποίηση των θεμάτων ασφάλειας του συστήματος όπως διαδικασίες 
πιστοποίησης χρηστών, ρόλοι χρηστών, μηχανισμών αποτροπής διείσδυσης, κυβερνοασφάλεια, 
προστασίας από δολιοφθορά και παραποίηση στοιχείων, ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων. 

 Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων  

Περιλαμβάνει προσδιορισμό των δεδομένων που χρειάζεται να μεταπέσουν και περιγραφή σχετικά 
με το μηχανισμό μετάπτωσης.  

4. Μεθολογία Υλοποίησης (Κεφάλαιο 5)  

Περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης και υποστήριξης των API του ΕΚΦΟ, τεχνικές  
προδιαγραφές και απαιτούμενο εξοπλισμό, περιγραφή της στρατηγικής υλοποίησης και εκτίμηση 
κόστους ανάπτυξης του ΕΚΦΟ. 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις (Κεφάλαιο 6) 

Περιλαμβάνει τα τελικά συμπεράσματα καθώς και περιγραφή θεμάτων σχετικά με τη διακυβέρνηση του 
ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης καθώς και προτεινόμενες αρχές διακυβέρνησης των υπηρεσιών. 

1.7.1 Ερωτηματολόγιο  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Μελέτης με βάση τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στην προηγούμενη 
ενότητα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 προκειμένου να 
συλλεχθεί πληροφορία από τους φορείς που συμμετέχουν στην Μελέτη για το ΕΚΦΟ (Ενότητα 1.6). 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει  τις ακόλουθες έξι  ενότητες όπου η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα 
σύνολο από ερωτήσεις.   

1. Ορισμός φαρμάκου 
2. Εμπλεκόμενοι οργανισμοί και βασικές αρμοδιότητες  
3. Υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων 
4. Απαιτήσεις φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος 
5. Μελλοντικές επιχειρησιακές διαδικασίες όπως θα διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του νέου 

πληροφοριακού συστήματος 
6. Διεθνείς πρακτικές και βιβλιογραφικές αναφορές  

Με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό συλλέχθηκε πληροφορία που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις επιμέρους 
ενέργειες της Μελέτης (που περιγράφονται σε αντίστοιχες ενότητες του παρόντος κειμένου). 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν από τους ακόλουθους φορείς: 

Όνομα Φορέα Ονοματεπώνυμο όσων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ημερομηνία 

ΕΟΠΥΥ Παναγιώτα Λίτσα 
Χαρά Κανή 

25.10.2018 

ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου  
Γιάννης Μαλέμης  

25.10.2018 
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Όνομα Φορέα Ονοματεπώνυμο όσων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ημερομηνία 

Ηλίας Γιαννόγλου 

ΗΔΙΚΑ Κώστας Μαθιουδάκης  
Αντιόπη Πάνου  
Ελπίδα Φωτιάδου  
Νίκος Βάγγαλης 
Νίκος Βαρδίκος  

25.10.2018 9 (v.1) και  
26.10.2018 (v.2) 

ΙΦΕΤ Δημήτρης Πανταζής 
Ρενάτα Βαλσάμη 

24.10.2018 

ΥΥ Δήμητρα Σιακοτού  
Γιάννης Ποδηματάς  

24.10.2018 

Πίνακας 1. Φορείς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

1.7.2 Συναντήσεις με φορείς 

Στο πλαίσιο της Μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις: 

1η συνάντηση: 15.10.2018 γραφείο τύπου ΥΥ. Λίστα συμμετεχόντων υπάρχει στο Παράρτημα 5. 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Η ανάπτυξη του ΕΚΦΟ αποτελεί έργο διαλειτουργικότητας και μεταρρύθμισης. 

 Η απόδοση ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις τιμές τους 
αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. 

 Η μελέτη χρειάζεται να ορίσει στόχους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. 

 Η πηγή της πληροφορίας, όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, θα είναι ο ΕΟΦ, η ΗΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, 
ο ΙΦΕΤ και η επιτροπή ΗΤΑ. 

 Πρέπει να οριστούν οι μηχανισμοί εισαγωγής, επικαιροποίησης και αξιοποίησης της πληροφορίας. 

 Θα πρέπει να θωρακιστεί θεσμικά ο ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης, αναπόσπαστο μέρος του εθνικού 
συνόλου δεδομένων. 

 Για τους βραχυπρόθεσμους στόχους η μελέτη χρειάζεται να συμπεριλάβει συγκεκριμένη 
τεχνικοοικονομική πρόταση. 

2η συνάντηση: 22.10.2018 (μέσω Skype) 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  

 ΗΔΙΚΑ: Κ. Μαθιουδάκης, Α. Πάνου 

 ΙΤΕ: Δ. Κατεχάκης, Α. Κουρούμπαλη, Φ. Λογοθετίδης 

 ΥY: Ι. Ποδηματάς, Δ. Σιακοτού, Γ. Στεφανόπουλος 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Χρειάζεται να αποτυπωθεί το σύνολο της διαδικασίας ώστε να οριστούν όλα τα πεδία και τι 
πληροφορία παρέχεται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα: 

o ΕΟΦ: αποτελεί βασική πηγή της πληροφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα (δεν ετοιμάζει 
όμως τη θετική λίστα φαρμάκων) 

o ΕΟΠΥΥ: Ποια φάρμακα έχουν έγκριση 
o Επιτροπή HTA: αξιολογεί και αποφασίζει ποια φάρμακα είναι στη θετική λίστα 
o ΙΦΕΤ: Κάποιες πληροφορίες 

 Να προστεθεί ενότητα με την περιγραφή του τωρινού προβλήματος στην Μελέτη Εφαρμογής (ΙΤΕ) 
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 Υποβολή 1ης έκδοσης της Μελέτης στις 02.11.2018 (ΙΤΕ) 

 Αποστολή σχολίων-παρατηρήσεων από ΗΔΙΚΑ-ΥΥ έως τις 07.11.2018 ΕΟΒ, ώστε να υπάρξει επαρκής 
χρόνος αξιολόγησης πριν την επόμενη συνάντηση από το ΙΤΕ (ΗΔΙΚΑ, ΥΥ) 

 4η συνάντηση (Skype) στις 09.11.2018 στις 11:00-12:00 για συζήτησης επί της 1ης έκδοσης της μελέτης 
και συζήτηση επί της τεχνικής πρότασης (ΗΔΙΚΑ, ΙΤΕ, ΥΥ) 

3η συνάντηση: 29.10.2018 γραφείο τύπου ΥΥ. Λίστα συμμετεχόντων υπάρχει στο Παράρτημα 5. 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Η απόδοση ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις τιμές τους 
αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. 

 Θα πρέπει να θωρακιστεί θεσμικά ο ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης, αναπόσπαστο μέρος του εθνικού 
συνόλου δεδομένων. 

 Συζητήθηκαν διεξοδικά τα βασικά χαρακτηριστικά για την ομαδοποίηση των φαρμακευτικών 
προϊόντων καθώς και ο υπεύθυνος φορέας για το κάθε χαρακτηριστικό.  

 Οι λεπτομέρειες για τη διακυβέρνηση του ΕΚΦΟ χρειάζεται να συζητηθούν περαιτέρω μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων.  

4η συνάντηση: 09.11.2018 (μέσω Skype) 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  

 ΗΔΙΚΑ: Α. Βαρδίκος, Κ. Μαθιουδάκης, Α. Πάνου, Ε. Φωτιάδου 

 ΙΤΕ: Δ. Κατεχάκης, Α. Κουρούμπαλη, Ι. Πετράκης, Φ. Λογοθετίδης, Ν. Τσελάς 

 ΥY: Ι. Ποδηματάς, Δ. Σιακοτού, Γ. Στεφανόπουλος 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Θα προγραμματιστεί εσωτερική συνάντηση μεταξύ ΗΔΙΚΑ-ΥΥ προκειμένου να συζητηθούν 
λεπτομερώς και να αποτυπωθούν γραπτώς οι παρατηρήσεις επί της 1ης έκδοσης της Μελέτης 

 Ενδεχόμενα θα απαιτηθεί να υπάρξουν προτάσεις σε οργανωτικό επίπεδο 

 Κατά τη διάρκεια υλοποίηση του ΕΚΦΟ θα απαιτηθεί η υλοποίηση δράσεων διάχυσης και 
ενημέρωσης 

5η συνάντηση: 16.11.2018 (μέσω Skype) 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  

 ΗΔΙΚΑ: Κ. Μαθιουδάκης, Μ. Ματσούκα, Α. Πάνου, Α. Τριανταφυλλίδου, Ε. Φωτιάδου 

 ΙΤΕ: Δ. Κατεχάκης, Α. Κουρούμπαλη, Ι. Πετράκης, Φ. Λογοθετίδης, Ν. Τσελάς 

 ΥY: Ι. Ποδηματάς, Δ. Σιακοτού, Γ. Στεφανόπουλος 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Το ζητούμενο είναι η παύση της ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και o κάθε 
φορέας να ενημερώνει τον ΕΚΦΟ μέσω web services. 

 Θα πρέπει να υπάρξουν περιφερειακές εφαρμογές για την έκδοση αναφορών για το ΥΥ. 

 Το ΥΥ και η ΗΔΙΚΑ θα προετοιμάσουν και αποστείλουν περιγραφή για τη συνολική διαδικασία 
διαχείρισης φαρμάκων. 

 Φαίνεται να επείγει η σύσταση της ζητούμενης από τον Ανάδοχο ομάδας εργασίας του ΥΥ για το έργο, 
προκειμένου για την οργάνωση επιμέρους συζητήσεων οριστικοποίησης της καταγραφής της 
υφιστάμενης κατάστασης. 

6η συνάντηση: 28.11.2018 στο ΥΥ. Λίστα συμμετεχόντων υπάρχει στο Παράρτημα 5. 
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Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Συμμόρφωση με πρότυπα IDMP. 

 Συζητήθηκε το θέμα της κωδικοποίησης δραστικών ουσιών, οδού χορήγησης, φαρμακοτεχνικής 
μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας.  

 Συζητήθηκαν και ενημερώθηκαν τα σενάριο αξιολόγησης νέου φαρμάκου καθώς και το σενάριο 
Δημοσίευσης Καταλόγων Αποζημιούμενων Φαρμάκων/ Δελτίων Τιμών. 

 Χρειάζεται να γίνει επικαιροποίηση του εννοιολογικού μοντέλου του ΕΚΦΟ ώστε να υποστηρίζονται 
τα προαναφερόμενα σενάρια. 

7η συνάντηση: 29.11.2018 στο ΥΥ. Λίστα συμμετεχόντων υπάρχει στο Παράρτημα 5. 

Βασικά σημεία της συνάντησης: 

 Ο ΕΟΦ χρειάζεται να αποστείλει τις σχετικές  κωδικοποιήσεις δραστικών ουσιών, οδού χορήγησης, 
φαρμακοτεχνικής μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας. 

 Τα φάρμακα Εξωτερικού του ΙΦΕΤ, (που δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ), θα παίρνουν κωδικό ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ 
θα καταχωρεί στο ΕΚΦΟ τη βασική πληροφορία για όλα τα φάρμακα εξωτερικού ΙΦΕΤ. Στη συνέχεια 
ο ΙΦΕΤ θα προσθέτει παρτίδα, LOT (από – έως) και τιμές. 

8η συνάντηση: 13.12.2018 (μέσω Skype) 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  

 ΗΔΙΚΑ: Κ. Μαθιουδάκης, Α. Πάνου, Ε. Φωτιάδου 

 ΙΤΕ: Δ. Κατεχάκης, Α. Κουρούμπαλη, Ι. Πετράκης, Φ. Λογοθετίδης, Ν. Τσελάς 

 ΥY: Ι. Ποδηματάς, Γ. Στεφανόπουλος 

Βασικά σημεία της συνάντησης 

 Απαιτείται περισσότερο λεπτομερής παρουσίαση του πλαισίου διακυβέρνησης του ΕΚΦΟ. 

 Χρειάζεται εκτίμηση κόστους για την ανάπτυξη του ΕΚΦΟ για το βραχυπρόθεσμα διάστημα της 
υλοποίησης  (6 μήνες). 

 Θα πρέπει να υπάρξει ενσωμάτωση ενδεικτικών αναφορών (χρειάζεται να τις δώσει το ΥΥ). 

 Η συνάντηση για την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης θα προγραμματιστεί το νέο 
χρόνο. 

9η συνάντηση: 18.12.2018 (μέσω Skype) 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  

 ΗΔΙΚΑ: Α. Τάγαρης, Ε. Φωτιάδου 

 ΙΤΕ: Δ. Κατεχάκης, Α. Κουρούμπαλη, Φ. Λογοθετίδης 

 ΥY: Ι. Ποδηματάς, Γ. Στεφανόπουλος 

Βασικά σημεία της συνάντησης 

 Χρειάζεται νομοθέτηση για τον ΕΚΦΟ. 

 Θα πρέπει να υπάρχει συνυπευθυνότητα στην επεξεργασία. 

 Κάθε φορέας θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη, καλά προσδιορισμένη, αρμοδιότητα. 

1.7.3 Ομάδα εργασίας για τη μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης του ΕΚΦΟ 

Η Ομάδα Εργασίας των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην Μελέτη για το ΕΚΦΟ, (όπως ορίστηκε με την 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΥ με αριθμό πρωτοκόλλου Α1β/Γ.Π.οικ.92304 της 29.11.2018), είναι η 
ακόλουθη: 
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1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πνευμονολόγος, Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ.  
2. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.  
3. ΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμακευτικού Σχεδιασμού και Διάθεσης Φαρμάκων 

του ΕΟΠΥΥ.  
4. ΜΑΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κτηνίατρος, Α´ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ.  
5. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ, Φαρμακοποιός, Β´ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ.  
6. ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του 

ΕΟΦ.  
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Ειδικών 

Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ.  
8. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ.  
9. ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.  
10. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπάλληλος του Τμήματος Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.  
11. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φαρμακοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ.  
12. ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ, Βιολόγος, Ειδικός Σύμβουλος του ΙΦΕΤ.  
13. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΥΥ.  
14. ΣΙΑΚΟΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμάκου, της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΥΥ.  
15. ΓΡΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, Υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων 

Υγείας, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΥ.  
16. ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΥ.  
17. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ειδικός Συνεργάτης του ΥΥ.  
18. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Φαρμακοποιός, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του 

ΥΥ.  
19. ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, Συνεργάτης ΥΥ.  
20. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικός Γραμματέας της ΙΕΑ.  
21. ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Ειδικός Παθολόγος στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥ.  

 
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η κυρία ΚΑΚΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία 
υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των απαραίτητων δράσεων για την 
ολοκλήρωση της Μελέτης για το ΕΚΦΟ. 

2 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η καταγραφή και ανάλυση της παρούσας κατάστασης, (σε σχέση με το 
αντικείμενο της Μελέτης), στους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα, σε επίπεδο νομικού πλαισίου, επιχειρησιακών διαδικασιών, δεδομένων και 
πληροφοριακών συστημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει τα εξής:  

 Καταγραφή των Οργανισμών και των Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα 

 Συλλογή/ καταγραφή δεδομένων σχετικά με:  
o Το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
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o Τις υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Λειτουργίας καθώς και όλων των υπόλοιπων 
οργανισμών που σχετίζονται άμεσα με τα επιμέρους στάδια του κύκλου φαρμάκου 

o Τα υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση φαρμάκων 
o Τα δεδομένα σχετικά με τα φαρμακευτικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. τιμές, 

ενδείξεις, αντενδείξεις, διαγνώσεις, που σχετίζονται με κάθε φαρμακευτικό προϊόν, 
κατηγοριοποιήσεις φαρμακευτικών προϊόντων κλπ.) καθώς και τις σχετικές ταξινομήσεις και 
κωδικοποιήσεις,  

o Τις απαιτήσεις των χρηστών σχετικά με τις λειτουργικότητες του ζητούμενου συστήματος,  
o Τις απαιτήσεις διασύνδεσης του ζητούμενου συστήματος με τρίτα πληροφοριακά 

συστήματα  

 Δεδομένα σχετικά με τους χρήστες του συστήματος, όπως ρόλοι, αρμοδιότητες, κλπ.  

 Απαιτήσεις σχετικά με τις ανάγκες μετάπτωσης ηλεκτρονικών και φυσικών δεδομένων στο 
ζητούμενο Πληροφοριακό Σύστημα.  

 Οριστικοποίηση τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το χώρο 
εγκατάστασης.   

Για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές όπως: 

 Ημερίδες εργασίας με εκπροσώπους των βασικών φορέων που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
Μελέτης: (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ).  

 Μελέτη σχετικών ΦΕΚ και εγκυκλίων  

 Ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων 

2.1 Φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο ΕΚΦΟ 

Η βασική πληροφορία των φαρμακευτικών προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στον ΕΚΦΟ διαχειρίζεται από 
τον  ΕΟΦ και αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και έχουν κωδικό ΕΟΦ (9-ψήφιο 
και 13-ψήφιο). 

Ο ΕΟΦ κατέχει αρχεία, λίστες και μητρώα προϊόντων αρμοδιότητας του όπως είναι τα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση. Τα συγκεκριμένα αρχεία: GREDIS (κυρίως αλλά και παράγωγά του, ανάλογα με τις ανάγκες 
των υπηρεσιών προεγκριτικού ή μετεγκριτικού επιπέδου και τη νομοθεσία εθνικού και ενωσιακού επιπέδου 
αναγκαστικού δικαίου) ευρίσκονται υπό μορφή βάσης δεδομένων αποδίδοντας και αρχεία τύπου λογιστικών 
φύλλων για κάποια από τα παραπάνω.   

Επιπλέον, στον ΕΚΦΟ θα περιλαμβάνονται τα φάρμακα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα αλλά 
εισάγονται από τον ΙΦΕΤ κατά περίπτωση κατόπιν έγκρισης ΕΟΦ (ατομικές παραγγελίες). Τα προϊόντα αυτά 
έχουν έγκριση ΕΜΑ ή FDA και άδεια κυκλοφορίας σε χώρα του εξωτερικού. Στην υφιστάμενη κατάσταση αυτά 
τα φάρμακα δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ αλλά έχουν κωδικό που αποδίδεται από τον ΙΦΕΤ. Στην μελλοντική 
κατάσταση στα φάρμακα αυτά θα αποδίδεται κωδικός από τον ΕΟΦ και θα εισάγονται στον ΕΚΦΟ. 

Επίσης στον ΕΚΦΟ θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ραδιοφάρμακα (η σχετική πληροφορία χρησιμοποιείται 
από το ΟΠΣ Νοσοκομείων) για κάποια από τα οποία δεν υπάρχει κωδικός ΕΟΦ. 

Φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο ΕΚΦΟ Σχόλια  σχετικά με τον πάροχο 
της πληροφορίας στο ΕΚΦΟ 

1. Φάρμακα τιμολογημένα (αποζημιούμενα και μη)  

 Φάρμακα Αποζημιούμενα και μη (ΗΤΑ) 
(Στην υφιστάμενη κατάσταση τα αποζημιούμενα φάρμακα αναφέρονται 
ως θετική λίστα.  Αφορά:  

Η βασική πληροφορία για τα 
τιμολογημένα καθώς και τα μη 
τιμολογημένα φαρμακευτικά 
προϊόντα παρέχεται από τον 
ΕΟΦ. Τα προϊόντα αυτά 

Φάση 

ΙΙ 
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Φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο ΕΚΦΟ Σχόλια  σχετικά με τον πάροχο 
της πληροφορίας στο ΕΚΦΟ 

o τα φαρμακευτικά προϊόντα που αποζημιώνονται από την 
κοινωνική ασφάλιση (retail) καθώς και  

o τα  προϊόντα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 το Ν. 
3816/2010 (ακριβά φάρμακα ή ΦΥΚ). Επιπλέον, τα ΦΥΚ 
διακρίνονται σε 2 κατηγορίες με βάση τον τόπο χορήγησης: 

 Α. φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται σε 
νοσοκομείο αποκλειστικά (1Α),  

 Β. φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται και σε 
νοσοκομείο και εκτός νοσοκομείου (1Β) 

Εκτός από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς που ορίζονται από την 
επιτροπή HTA, παρακάτω δίνονται επιπλέον χαρακτηρισμοί (σε 
παρένθεση ο υπεύθυνος φορέας για τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό):   

o Χαρακτηρισμός σε on-off-patent-γενόσημα (ΕΟΦ) 
o Χαρακτηρισμός ναρκωτικών (ΕΟΦ) 
o Φάρμακα με φυλασσόμενη συνταγή κινολονών (ΕΟΦ) 
o Νοσοκομειακή χρήση (μπλε κουπόνι) (ΕΟΦ) 
o Φάρμακα Προέγκρισης (ΕΟΠΥΥ) 
o Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ (ΕΟΠΥΥ) 
o Φάρμακα που εξαιρούνται φαρμακευτικής δαπάνης ιατρού (δεν 

προσαρτάται στο πλαφόν) (ΕΟΠΥΥ) 
o Φάρμακο εξωσωματικής (έντυπη και όχι ηλεκτρονική προέγκριση 

δεν εντάσσεται στο ΣΗΠ) (ΕΟΠΥΥ) 
o Φάρμακο εξαίρεσης στόχων γενοσήμων (ΕΟΠΥΥ) 
o Συνταγ/ση με εμπορική ονομασία (ΥΥ) 
o Επιτρεπόμενος Τόπος εκτέλεσης ΦΥΚ (ΥΥ) 
o Περιορισμός εκτέλεσης  (π.χ. φάρμακα άνοιας) (ΥΥ) 
o Τόπος εκτέλεσης στην περίπτωση περιορισμού (ΥΥ) 
o Σε πρωτόκολλο (κατόπιν οδηγίας από επιτροπή πρωτοκόλλων) 

(ΗΔΙΚΑ) 
o Σε πρωτόκολλο με όριο ηλικίας  (κατόπιν οδηγίας από επιτροπή 

πρωτοκόλλων) (ΗΔΙΚΑ) 
o Ισοδύναμο φάρμακο (ΗΔΙΚΑ) 

 Φάρμακα ΜΗΣΥΦΑ (ΕΟΦ) 
o ΓΕΔΙΦΑ (ΕΟΦ) 

2. Φάρμακα μη τιμολογημένα  

 Εμβόλια απευαισθητοποίησης (ειδική κατηγορία που δεν εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Εθνικών Εμβολιασμών) (ΕΟΦ) 

 Ραδιοφάρμακα (ΕΟΦ) 

 Περιτοναϊκά διαλύματα (ΕΟΦ) 

 Γαληνικά (ΕΟΦ) 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από ΚΑΚ (ΕΟΦ) 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ (ΙΦΕΤ)  
o Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ (έχουν κωδικό ΕΟΦ) (ΕΟΦ/ 

ΙΦΕΤ)  
o Φάρμακα έκτακτης κάλυψης (έχουν κωδικό ΕΟΦ) (ΕΟΦ/ ΙΦΕΤ)  
o Φάρμακα ατομικής παραγγελίας (δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ) (ΕΟΦ/ 

ΙΦΕΤ)  
o Φάρμακα patient access scheme use (δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ) 

(ΕΟΦ/ ΙΦΕΤ)  
o Ανταλλάξιμο (ΙΦΕΤ)  

ομαδοποιούνται σε διάφορες 
κατηγορίες βάση ορισμένων 
χαρακτηριστικών.  

Για τα περισσότερα από τα 
χαρακτηριστικά την σχετική 
πληροφορία την έχει ο ΕΟΦ ενώ 
για κάποια από αυτά την σχετική 
πληροφορία την διαθέτουν οι 
υπόλοιποι φορείς (ΕΟΠΥΥ, HTA, 
ΗΔΙΚΑ, ΥΥ, ΙΦΕΤ όπως 
αναφέρεται στην διπλανή 
στήλη). 

Αναφορικά με τα φάρμακα που 
εισάγει ο ΙΦΕΤ από το 
εξωτερικό, προτείνονται τα 
εξής:  

 Για όσα φάρμακα έχουν 
κωδικό ΕΟΦ αυτά θα 
εισάγονται στον ΕΚΦΟ από 
τον ΕΟΦ. 

 Για όσα από αυτά δεν έχουν 
κωδικό ΕΟΦ  (π.χ. φάρμακα 
ατομικής παραγγελίας, 
patient access scheme use) 
και έχουν κωδικό ΙΦΕΤ 
προτείνεται όπως και για 
αυτά τα φάρμακα  η σχετική 
πληροφορία να 
αποστέλλεται στον ΕΟΦ ο 
οποίος θα δίνει κωδικό ΕΟΦ 
προκειμένου στην συνέχεια 
να εισαχθούν στον ΕΚΦΟ 
από τον ΕΟΦ.   

 Ο ΙΦΕΤ στην συνέχεια θα 
εισάγει αριθμό παρτίδας, 
LOT (from-to) και τιμές. 

Για τα Γαληνικά θα πρέπει να 
αποφασιστεί από τους 
εμπλεκόμενους φορείς αν θα 
περιλαμβάνονται στο Μητρώο. 

Επίσης για κάποια από τα 
ραδιοφάρμακα  που δεν έχουν 
κωδικό ΕΟΦ θα πρέπει να 
αποφασιστεί πως θα γίνεται η 
διαχείρισή τους. 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 26 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

Φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο ΕΚΦΟ Σχόλια  σχετικά με τον πάροχο 
της πληροφορίας στο ΕΚΦΟ 

3. Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών σύμφωνα 
με τη νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ (ΕΟΠΥΥ) 

4. Λοιπά 

 Φάρμακο ειδικής εισαγωγής (επί του παρόντος δεν συνταγογραφούνται 
ηλεκτρονικά) (ΕΟΦ) 

 Εμβόλιο (ΕΟΦ) 

 Βιοομοειδές και αντίστοιχο βιολογικό (ΕΟΦ) 

 Βιολογικό (ΕΟΦ) 

 Αντιγριπικό (ΕΟΦ) 

 Ορφανό φάρμακο (ΕΟΦ) 

Πίνακας 2. Φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στον ΕΚΦΟ 

2.2 Νομοθεσία - υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Ακολουθεί λίστα με ΦΕΚ και οδηγίες ΕΕ σχετικά με το αντικείμενο της Μελέτης.  

1. ΦΕΚ 1049-Β-29.04.2013 Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης 
2. ΦΕΚ 2485-Β-03.10.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση ΦΕΚ 1049-Β-29.04.13 Εναρμόνιση ελληνικής 

νομοθεσίας για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. 
3. ΦΕΚ 1152-Β-29.03.2018 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς οδηγία ΕΕ για φάρμακα 

ανθρώπινης χρήσης. 
4. Οδηγία 2001-20-ΕΚ για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 

προοριζόμενων για τον άνθρωπο. 
5. Οδηγία  2001-83-ΕΚ περί κοινοτικού κωδικού για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 

χρήση. 
6. ΦΕΚ 3890-Β-02.12.2016 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. [δεν ισχύει πια] 
7. ΦΕΚ 445-Β-15.02.2017 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ5(α) οικ. 90552 - ΦΕΚ 3890_Β΄_2016 «Διατάξεις 

Τιμολόγησης Φαρμάκων». 
8. ΦΕΚ 4215-Β-27.12.2016 - Τροποποίηση της υπ'αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ. 90552 υπουργικής απόφασης - 

ΦΕΚ 3890_Β΄_2016 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων». 
9. ΦΕΚ 2577-Β-30.11.2015 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
10.  ΦΕΚ 124-Α-11.07.2018 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου. 
11.  ΦΕΚ 1761-Β-22.05.2017 Ενδεικτική Τιμή Πώλησης ΜΗΣΥΦΑ 
12.  ΦΕΚ 1102-Β- 19.04.2016 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων  
13.  Κανονισμός 2016-161-02.10.2015 της Ε.Ε. σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την αποτροπή 

εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων (συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ ). 
14. ΦΕΚ 2330-Β-29.10.2015 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου 
15. ΦΕΚ 1958-Β-11.09.2015 Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 
16. ΦΕΚ_978-Β-28.05.2015 Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με «Αρχές και τους Κανόνες 

Καλής Παραγωγής. 
17. ΦΕΚ 270 24.12.2014 Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων (Άρθρο 4) και κυρώσεις  

για μη χορήγηση φθηνότερου φαρμάκου (Άρθρο 46) 
18. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής φαρμάκων 
19. ΦΕΚ 1981-Β-21.07.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 
20. ΦΕΚ 1920-Β-16.07.2014 Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρµάκων.pdf 
21. ΦΕΚ 1907-Β-15.07.2014 Διατάξεις τιμολόγησης 
22. ΦΕΚ 145-Α-11.07.14 Πειθαρχικά συμβούλια – Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες. 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 27 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

23. ΦΕΚ 1805-Β-02.07.14 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
24. ΦΕΚ 1530-Β-10.06.2014_Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
25. ΦΕΚ 1435-Β-04.06.2014 Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 

άρθρου 12 του Ν. 38162010-ΦΥΚ 
26. ΦΕΚ 1222-Β-14.05.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

(ΜΗΣΥΦΑ). 
27. ΦΕΚ 1186-Β-09.05.2014 Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων. 
28. ΦΕΚ 85-Α-07.04.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012. 
29. ΦΕΚ 88-Β-21.01.2014 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
30. ΦΕΚ 64-Β-16.01.2014 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
31. ΦΕΚ 3117-Β- 09.12.13 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
32. ΦΕΚ 2840-Β-07.11.2013 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΥΣΥΦΑ. 
33. ΦΕΚ 2219-Β-09.09.2013 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής 

συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση. 
34. ΦΕΚ 1814-Β-25.07.2013 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. (Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 

57408/14.6.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1446/Β΄/14.6.2013) «Διατάξεις 
τιμολόγησης φαρμάκων», στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα γενόσημα 
προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1.1.2012 δεν δύνανται να λάβουν τιμή μεγαλύτερη του 75% 
της τιμής που λαμβάνουν τα προϊόντα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των», 

35. ΦΕΚ 1446-Β-14.06.2013 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
36. ΦΕΚ 167-Α-23.07.2013 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας-Ποινές παραβατικών 

συμπεριφορών παρόχων υγείας κατά την εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις. 
(σελ.: 2504-2507) 

37. Κατευθυντήριες γραμμές της 7ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση 2013/C 68/01 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής φαρμάκων 07.03.2013. 

38. ΦΕΚ 235-Β- 07.02.2013 Λίστα φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του Ν.3816 (αναθεώρηση και 
συμπλήρωση) 

39. ΦΕΚ 94-Β- 23.01.2013 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
40. ΦΕΚ 3356-Β-17.12.2012 Καθορισμός τιμών αναφοράς και αποζημίωση 
41. ΦΕΚ 229-Α-19.11.2012 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046 ΚΑΙ Ν.4093-Επείγουσες ρυθμίσεις ΥΥ (Άρθρο 11) για 

έκτακτο τέλος και αναδρομικό rebate 
42. ΦΕΚ 3058-Β-18.11.2012 Συνταγογράφηση δραστικής - Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης 

ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα 
συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας. 

43. ΦΕΚ 3054-Β-18.11.2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ 
44. ΦΕΚ 3047-Β-16.11.2012 Θετική Λίστα 
45. ΦΕΚ 3046-Β-16.11.2012 Αρνητική Λίστα 
46. ΦΕΚ 222 12.11.2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

Νόμος 4093. 
47. ΦΕΚ 2719-Β- 08.10.2012 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 
48. ΦΕΚ 2374-Β-24.08.2012 ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική για φάρμακα 

ανθρώπινης χρήσης. 
49. ΦΕΚ 681-Β-08.03.2012 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) από τις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις. 
50. ΦΕΚ 31-Α-02.03.2011 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας - Νόμος 3918 
51. ΦΕΚ 68-Α-03.03.04 Οργάνωση και Προδιαγραφές λειτουργίας Φαρμακαποθήκης. 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 28 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

52. ΦΕΚ_395 27.02.2004 Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ-2002-46ΕΚ 
σχετικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής  

53. ΦΕΚ 296-Α-23.12.03 Επιστροφές ληξιπρόθεσμων φαρμακευτικών ειδών-Νόμος 3204 
54. ΦΕΚ 1973-Β-31.12.2003 (εναρμόνιση με την οδηγία 200120EC-Κλινικές Μελέτες. 
55. Οδηγία 200528ΕΚ για την Ορθή Κλινική Πρακτική για φάρμακα σε στάδιο δοκιμών.pdf 
56. ΦΕΚ 3431-Β-17.08.2018 Θετική λίστα Αύγουστος 2018 (επικαιροποιείται κάθε μήνα) 
57. ΦΕΚ 3009-Β-25-07-2018 Θετική λίστα Ιούλιος 2018-   (επικαιροποιείται κάθε μήνα) 
58. ΦΕΚ 2268-Β-15-06-2018 Θετική λίστα Ιούνιος 2018 (επικαιροποιείται κάθε μήνα) 
59. ΦΕΚ Β 3585 23-08-2018 - Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων 
60. ΦΕΚ 365-ΥΟΔΔ-26.06.2018-Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων-HTA 
61. ΦΕΚ 5-Α-17.01.2018 Ν4512 - Άρθρο 247 Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 
62. ΦΕΚ 41-Α-01.03.2012 Νόμος 4052 Μνημόνιο 
63. ΦΕΚ 148-Α-09.10.2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
64. ΦΕΚ 6-Α 26.01.2010-Νόμος 3816  

2.3 Εμπλεκόμενοι οργανισμοί και βασικές αρμοδιότητες  

Αυτή η ενότητα περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στους φορείς που συμμετέχουν άμεσα στην Μελέτη, 
αναφορικά με το ρόλο και τις βασικές αρμοδιότητες του κάθε φορέα, καθώς και τις υφιστάμενες διαδικασίες, 
δεδομένα και πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Μελέτης. Επιπλέον, 
γίνεται σύντομη αναφορά και σε όλους τους υπόλοιπους φορείς που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με 
τα φαρμακευτικά σκευάσματα. 

2.3.1 ΥΥ 

Διεύθυνση Φαρμάκου  

Η Διεύθυνση Φαρμάκου του Υ.Υ. εκδίδει τις αποφάσεις και τους αναλυτικούς καταλόγους που αφορούν τα 
εξής: 

 Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων και σχετικές τροποποιήσεις αυτών 

 Αποφάσεις και αναλυτικά στοιχεία με τα Δελτία Τιμών Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων στο πλαίσιο τιμολόγησης/ ανατιμολόγησης αυτών 

 Αποφάσεις και αναλυτικά στοιχεία για τη Θετική Λίστα Φαρμακευτικών Προϊόντων που 
περιλαμβάνει τα φάρμακα που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και τα φάρμακα του 
Ν3816. 

 Αποφάσεις και αναλυτικά στοιχεία με τις τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων 
(ΜΗΣΥΦΑ) στο πλαίσιο τιμολόγησης/ ανατιμολόγησης αυτών 

 Αποφάσεις και αναλυτικά στοιχεία με τη λίστα δραστικών ουσιών γενοσήμων που πρέπει να είναι 
διαθέσιμα από τα φαρμακεία 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης – HTA) 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ[61], άρθρο 247, παρ.1: 

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Επιτροπή Αξιολόγησης), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1049) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει έδρα στον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 
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Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι να  αξιολογεί και γνωμοδοτεί για τον κατάλογο των φαρμάκων που 
αποζημιώνονται (την θετική λίστα φαρμάκων) όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 247 του ν. 
4512/2018 (ΦΕΚ [61]) ενώ τα μέλη της δεσμεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του ίδιου νόμου. Πιο 
συγκεκριμένα:  

«Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η έκδοση γνωμοδότησης στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν αξιολόγησης 
των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός 
αποφασίζει σχετικά με: 

α) Την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) 
(Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων) και 

β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του ως άνω άρθρου. 

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ [61] άρθρο 249: 

« Η γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό Υγείας για ένταξη ενός φαρμάκου στον Κατάλογο 
Αποζημιούμενων Φαρμάκων περιλαμβάνει την συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη ή τις συγκεκριμένες 
θεραπευτικές ενδείξεις για την οποία ή τις οποίες θα αποζημιώνεται, τις φαρμακευτικές μορφές, τις 
δοσολογίες και τις περιεκτικότητες. Μαζί με κάθε θεραπευτική ένδειξη αναφέρονται υποχρεωτικά τα κλινικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών για τους οποίους το φάρμακο προτείνεται να αποζημιώνεται, το στάδιο της 
θεραπευτικής γραμμής (του θεραπευτικού αλγορίθμου) για το οποίο το φάρμακο προτείνεται να 
αποζημιώνεται, καθώς επίσης και το μέγεθος του πληθυσμού, στο οποίο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η 
θεραπεία για να αξιολογηθεί η επίπτωση στον προϋπολογισμό». 

Στο ΦΕΚ [60] γίνεται η συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (ΕΔ) 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ[61], άρθρο 254, παρ.1: 

«1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), η οποία έχει 
έδρα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 

2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές ή τις εκπτώσεις των 
φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία, να 
συνάπτει συμφωνίες με τους ΚΑΚ που συμμετέχουν στην σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης ως προς το 
ανωτέρω αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και να εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την 
επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων. Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της 
Επιτροπής Αποζημίωσης και των ΚΑΚ καθίστανται δεσμευτικές για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ΚΑΚ και τα δημόσια 
νοσοκομεία μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή 
αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εφόσον στην σχετική απόφαση ο Υπουργός 
Υγείας αποδέχεται την γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ενσωματώνει την ανωτέρω εισήγηση της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.» 

Δελτία τιμών φαρμακευτικών προϊόντων  

Η ενότητα αυτή αφορά τα δελτία τιμών συνταγογραφούμενων, μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών 
προϊόντων καθώς και των φαρμακευτικών προϊόντων που αποζημιώνονται (θετική λίστα). 

Το ΥΥ εγκρίνει και εκδίδει τις σχετικές διατάξεις για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Στο ΦΕΚ 
[61] περιλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες διατάξεις τιμολόγησης οι οποίες τροποποιούν κάποια διαδικαστικά 
και διοικητικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες τιμολόγησης/ ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών 
προϊόντων που περιγράφονται στο ΦΕΚ[6] στα άρθρα 2 και 5.  
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Στο ΦΕΚ [6], άρθρα 2 και 5 περιγράφονται αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις που αφορούν τις τιμές των 
φαρμάκων καθώς και τα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες τιμολόγησης/ 
ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων τους εμπλεκόμενους φορείς, την συχνότητα 
ανατιμολόγησης, τις τιμολογήσεις νέων φαρμάκων, την ένταξη τους  σε θετική λίστα, αρνητική λίστα, και 
προϊόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν3816.2010 κλπ.  

Στο ΦΕΚ[61],  στο άρθρο 247, παρ.1 και 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής HTA οι οποίες αφορούν 
την αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τα φαρμακευτικά προϊόντα που αποζημιώνονται και στο άρθρο 254 
ορίζονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Στο άρθρο 250 του ίδιου ΦΕΚ 
περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης ενός φαρμάκου, ενώ στο άρθρο 251 του ίδιου ΦΕΚ περιγράφεται η 
διαδικασία αναθεώρησης και κατάρτισης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Τέλος, το άρθρο 259 
του ίδιου ΦΕΚ αναφέρεται στην κατάργηση της επιτροπής τιμών φαρμάκων και στο πως αναδιαμορφώνεται 
κάποιες διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση των δελτίων τιμών.  

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα παραπάνω ΦΕΚ:  

 Η επιτροπή HTA:  
o Αξιολογεί και γνωμοδοτεί για τα φαρμακευτικά προϊόντα που αποζημιώνονται (στην 

υφιστάμενη κατάσταση αφορά τα προϊόντα της θετικής λίστας). Οι ενέργειες της επιτροπής 
HTA αφορούν την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων του άρθρου 12 του ν Ν3816/2010 από το 
θετικό κατάλογο καθώς και την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. 

o Για την εκτίμηση της επίπτωσης στον προϋπολογισμό από την ένταξη ενός φαρμάκου στον 
Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, παραπέμπει υποχρεωτικά 
όλες τις αιτήσεις, οι οποίες έχουν λάβει καταρχάς θετικής αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων 
προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. 

o Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη για την τελική της γνώμη προς 
τον Υπουργό Υγείας, αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως προς την 
επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων είτε βάσει επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, είτε βάσει της μη έναρξης ή της μη ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων και την 
αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. 

o Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του έργου της, υποχρεωτικά αξιολογεί και γνωμοδοτεί 
στον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την διατήρηση της ένταξης ή την απένταξη: α) όλων των 
φαρμάκων που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν ενταχθεί 
στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων εντός της τελευταίας τριετίας πριν την έκδοση 
της πρώτης Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής και β) όλων των φαρμάκων 
που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και είναι θεραπευτικά 
ισοδύναμα με τα φάρμακα, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης μπορεί να προβαίνει σε επαναξιολόγηση όλων των φαρμάκων του Καταλόγου 
Αποζημιούμενων Φαρμάκων και να γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας, για να λάβει 
απόφαση σχετικά με την αναθεώρηση του καταλόγου και την διατήρηση της ένταξης ή την 
απένταξή τους. 

o Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, αποστέλλονται προς τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος με 
απόφασή του εντάσσει ή απεντάσσει ένα φάρμακο από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων 
Φαρμάκων και αναθεωρεί τον κατάλογο. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, συντάσσεται 
ο αναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ., μόνο για τη διόρθωση λαθών 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

 Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης:  
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o Εκκινεί και ολοκληρώνει την διαδικασία διαπραγμάτευσης του φαρμάκου και γνωμοδοτεί 
αιτιολογημένα, βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σχετικά με την 
επίπτωση στον προϋπολογισμό από την ένταξη ή την διατήρηση ενός φαρμάκου στον 
Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του καταλόγου, η 
επίπτωση στον προϋπολογισμό ή οι τιμές αποζημίωσης φαρμάκων δεν μπορούν να 
αυξηθούν. 

 το ΥΥ: 
o Εγκρίνει και εκδίδει με απόφαση του Υπουργού Υγείας τα δελτία τιμών 

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ΥΥ από την αρμόδια Διεύθυνση Φαρμάκου.  
Στα δελτία τιμών καθορίζονται οι ανώτατες τιμές λιανικής, χονδρικής, νοσοκομειακής 
πώλησης, οι τιμές παραγωγού (ex-factory) και οι τιμές κάθε άλλης ειδικής πώλησης 
φαρμάκων, πλην των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). Η σχετική 
πληροφορία σχετικά με τις τιμές προέρχεται από τον ΕΟΦ.  

Τα δελτία τιμών  μπορεί να αφορούν όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα (εκδίδονται μία φορά 
κατ΄έτος), να αφορούν νέα φαρμακευτικά προϊόντα τριμήνου, ή να είναι συμπληρωματικά 
δελτία τιμών κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής κάποιων φαρμακευτικών προϊόντων από 
την πλευρά των ΚΑΚ, ή τροποποιητικά δελτία τιμών. 

Η υπουργική απόφαση περιέχει όλες τις σχετικές τιμές, ενώ η ιστοσελίδα του ΥΥ περιέχει 
μόνο την τιμή παραγωγού, την χονδρική και την λιανική τιμή των φαρμάκων.  

Η Διεύθυνση Φαρμάκου του ΥΥ διαθέτει την εκάστοτε επικαιροποιημένη λίστα με τις 
νοσοκομειακές τιμές για χρήση από υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα. 

o Εγκρίνει και εκδίδει στην ιστοσελίδα του την θετική λίστα φαρμακευτικών προϊόντων 
(αποζημιούμενα) σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

o Εγκρίνει την αρνητική λίστα φαρμακευτικών προϊόντων. (Η έκδοσή της γίνεται στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΦ1).  

o Εγκρίνει και εκδίδει τα δελτία τιμών ΜΗΣΥΦΑ. 
o Αποφασίζει και εκδίδει σε σχετική ιστοσελίδα2 τις σχετικές αποφάσεις (ΦΕΚ) και τη λίστα 

δραστικών ουσιών γενοσήμων που πρέπει να διαθέτουν τα φαρμακεία. Η λίστα 
δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στις ιστοσελίδες του ΥΥ, του 
ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. 

o Στην περίπτωση που υπάρχουν ενστάσεις επί του αναρτημένου Δελτίου Τιμών 
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ΚΑΚ στον 
ΕΟΦ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη 
της ανάρτησης των Δελτίων Τιμών Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΥΥ. Μόνο σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας όπου ηλεκτρονική υποβολή είναι αδύνατη, οι ενστάσεις υποβάλλονται 
εγγράφως στον ΕΟΦ.  
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ., απορρίπτονται ή γίνονται 
δεκτές οι ενστάσεις και εκδίδεται τροποποιημένο Δελτίο Τιμών, το οποίο αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ημερομηνία της ανάρτησής του, κατά 
το μέρος της τροποποίησης. 

o Εκδίδει συμπληρωματικό  Δελτίο Τιμών στην περίπτωση που οι ΚΑΚ αιτηθούν περαιτέρω 
μειώσεις των τιμών (οικειοθελείς μειώσεις) από τις ανώτατες τιμές παραγωγού για όλες τις 

                                                           

1 http://www.eof.gr/assets/arnitiki_lista.pdf 

2 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/lista-drastikwn-oysiwn-genoshmwn 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 32 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

κατηγορίες φαρμάκων οι οποίες γίνονται άμεσα αποδεκτές με συμπληρωματικό δελτίο 
τιμών. 

 Ο ΚΑΚ: 
o Μετά την έγκριση και ανάρτηση του Δελτίου Τιμών στην ιστοσελίδα του ΥΥ από την αρμόδια 

Διεύθυνση Φαρμάκου, ο ΚΑΚ έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών η οποία αρχίζει 
από την επομένη της ανάρτησης των Δελτίων Τιμών Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΥΥ. Μόνο 
σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου ηλεκτρονική υποβολή είναι αδύνατη, οι ενστάσεις 
υποβάλλονται εγγράφως στον ΕΟΦ.  

o Επίσης, σε οποιαδήποτε στιγμή οι ΚΑΚ μπορούν να αιτηθούν περαιτέρω μειώσεις των τιμών 
από τις ανώτατες τιμές παραγωγού για όλες τις κατηγορίες φαρμάκων οι οποίες γίνονται 
άμεσα αποδεκτές με συμπληρωματικό δελτίο τιμών, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του ΥΥ 
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Φαρμάκων του Υπουργείου στην οποία υποβάλλεται το 
αίτημα, χωρίς την ανάγκη για γνωμοδότηση από τον ΕΟΦ.  

o Δύναται να υποβάλει αίτηση για διαγραφή φαρμακευτικού προϊόντος από το Δελτίο Τιμών 
Φαρμάκων, εφόσον έχει προηγουμένως νόμιμα διακοπεί η κυκλοφορία του. 

Όπως αναφέρθηκε, η βασική πληροφορία, (σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και τις τιμές που 
αναγράφονται στα δελτία τιμών), παρέχεται από τον ΕΟΦ (βλ. ενότητα 2.3.3). 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ υπολογίζει με βάση τη θετική λίστα και το δελτίο τιμών, τις τιμές αποζημίωσης φαρμάκων για 
λογαριασμό του ΥΥ (βλ. ενότητα 2.3.2). 

Ο ΕΟΠΥΥ (βλ. ενότητα 2.3.4) είναι αρμόδιος φορέας για τις εξής κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων:  

 Φάρμακα Προέγκρισης 

 Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

 Φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν- στόχο γενοσήμων 

 Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου 

Ο ΙΦΕΤ ΑΕ (βλ. ενότητα 2.3.5) είναι αρμόδιος για προϊόντα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
αλλά εισάγονται κατά περίπτωση κατόπιν έγκρισης ΕΟΦ (ατομικές παραγγελίες) . Τα προϊόντα αυτά έχουν 
έγκριση ΕΜΑ ή FDA και άδεια κυκλοφορίας σε χώρα του εξωτερικού. 

2.3.2 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Βάσει του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ο φορέας έχει ως αποστολή: 

«να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι 
οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής 
ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής 
σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών». 

Η αποστολή της εταιρείας εκφράζεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως: 

 Η ανάπτυξη και συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εθνικής Εμβέλειας στους τομείς της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και της Υγείας με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ. 

 Ο Εκσυγχρονισμός, η τυποποίηση και επικαιροποίηση των εφαρμογών των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλων Δημοσίων Φορέων. 

Στην ενότητα 2.5.2 περιγράφονται οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο φορέας, 
καθώς και θέματα σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.  
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2.3.3 ΕΟΦ 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε το 1983 με το Ν. 1316 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου του ΥΥ.  

Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα: 

 φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης 

 τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής 

 ιατρικών βοηθημάτων 

 καλλυντικών 

Στο πλαίσιο της αποστολής αυτής ο EΟΦ με απόλυτη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση:  

 Αξιολογεί και εγκρίνει νέα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα 

 Παρακολουθεί μετεγκριτικά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων 
κατά την κυκλοφορία τους στη χώρα. 

 Ελέγχει την παραγωγή, τις κλινικές μελέτες και την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των προϊόντων 
προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες ορθής παραγωγής, εργαστηριακής και κλινικής πρακτικής και 
να εφαρμόζεται η νομοθεσία όσον αφορά στη διακίνηση, διάθεση, εμπορία και διαφήμισή τους. 

 Αναπτύσσει και προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα. 

 Ενημερώνει τους επιστήμονες υγείας, τους αρμόδιους φορείς και το κοινό με αντικειμενικές και 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα (ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης) 
και τα λοιπά προϊόντα με σκοπό την ορθολογική τους χρήση και την αντικειμενική εκτίμηση της 
φαρμοκοοικονομικής διάστασής της. 

Στα ΦΕΚ [1], [2], [3] υπάρχει μεταξύ άλλων αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΕΟΦ που 
αφορούν την παραγωγή και διάθεση των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Επιπλέον, στο 
ΦΕΚ[6] περιγράφονται οι διαδικασίες τιμολόγησης φαρμάκων στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΦ. 

2.3.3.1 Βασικά δεδομένα για τη διαχείριση καταλόγων φαρμακευτικών προϊόντων 

Ο ΕΟΦ διαθέτει και διαχειρίζεται τα βασικά δεδομένα για όλα τα αποζημιούμενα και μη φαρμακευτικά 
προϊόντα: 

 Τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν: 
o τα φαρμακευτικά προϊόντα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση καθώς και τα  

προϊόντα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 το Ν. 3816/2010 που αφορά τα ΦΥΚ. (Στην 
υφιστάμενη κατάσταση αναφέρονται ως θετική λίστα). 

o Τα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται. (Στην υφιστάμενη κατάσταση αφορούν την αρνητική 
λίστα) 

 τα ΜΗΣΥΦΑ 
o ΓΕΔΙΦΑ 

Επιπλέον ο ΕΟΦ διαθέτει και διαχειρίζεται τα βασικά δεδομένα για μη τιμολογημένα φαρμακευτικά 
προϊόντα όπως: 

 Εμβόλια απευαισθητοποίησης 

 Ραδιοφάρμακα 

 Περιτοναϊκά διαλύματα 

 Γαληνικά 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από ΚΑΚ 
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Ο ΕΟΦ κατέχει αρχεία, λίστες και μητρώα προϊόντων αρμοδιότητας του όπως είναι τα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση. Τα συγκεκριμένα αρχεία: GREDIS (κυρίως αλλά και παράγωγά του, ανάλογα με τις ανάγκες 
των υπηρεσιών προεγρκιτικού ή μετεγκριτικού επιπέδου και τη νομοθεσία εθνικού και ενωσιακού επιπέδου 
αναγκαστικού δικαίου) ευρίσκονται υπό μορφή βάσης δεδομένων αποδίδοντας και αρχεία τύπου λογιστικών 
φύλλων για κάποια από τα παραπάνω.   

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2013, μια από τις αρμοδιότητες του ΕΟΦ είναι τιμολόγηση φαρμάκων. Για 
το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί στον ΕΟΦ το Τμήμα Τιμολόγησης, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, υπό 
τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων. Για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του 
τμήματος τιμολόγησης φαρμάκων του ΕΟΦ, υπάρχει σχετική διαδικτυακή εφαρμογή τιμολόγησης 
φαρμάκων μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τιμολόγησης 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

Ο ΕΟΦ διεκπεραιώνει τη τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων (υπολογίζοντας την τιμή παραγωγού, 
χονδρική, λιανική) η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ[6], άρθρο 5 όπου περιγράφονται 
αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις που αφορούν τις τιμές των φαρμάκων καθώς και τα διαδικαστικά και 
διοικητικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες τιμολόγησης/ ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών 
προϊόντων τους εμπλεκόμενους φορείς, την συχνότητα ανατιμολόγησης, τις τιμολογήσεις νέων φαρμάκων, 
κλπ. Αναφορικά με τα φάρμακα που αποζημιώνονται ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ[61], άρθρο 247 
(σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής HTA). 

Συνοπτικά, ο ΕΟΦ παρέχει προς την επιτροπή HTA και το Υ.Υ. τη βασική πληροφορία για όλα τα 
φαρμακευτικά προϊόντα (Αποζημιούμενα και ΜΗ, ΜΗΣΥΦΑ, ΓΕΔΙΦΑ)  για να εκδοθούν τελικά από το Υ.Υ τα 
σχετικά  δελτία: 

 τα δελτία τιμών συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων για τις γενικές ανατιμολογήσεις 
που γίνονται μία φορά κατ΄έτος.  

 τα συμπληρωματικά δελτία τιμών συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων για τα νέα 
φάρμακα αναφοράς (ανά τρίμηνο).  

 τα αποζημούμενα φάρμακα (θετική λίστα).  

 τα δελτία τιμών για τα ΜΗΣΥΦΑ. 

Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται σχετικά δείγματα από τα αρχεία με τα δελτία τιμών φαρμακευτικών 
προϊόντων όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΥ. 

2.3.3.2 Εθνικό Συνταγολόγιο 

Το Εθνικό Συνταγολόγιο είναι ένας χρήσιμος οδηγός που παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στη χώρα μας αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας, τις ενδείξεις, τη δοσολογία, αλλά και τους πιο σημαντικούς περιορισμούς χρήσης τους. 

Το περιεχόμενο του Εθνικού Συνταγολογίου είναι οργανωμένο με απλό, κωδικοποιημένο και συνοπτικό 
τρόπο γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο. Περιλαμβάνει μια κατηγοριοποίηση φαρμάκων με βάση 
το όργανο ή το σύστημα στο οποίο ενεργούν ή/και τα θεραπευτικά και χημικά χαρακτηριστικά, (π.χ. φάρμακα 
πεπτικού, φάρμακα κυκλοφορικού, φάρμακα αναπνευστικού κλπ.) και κάποιες επιπλέον κατηγορίες (π.χ. 
φάρμακα αναισθησίας, σκιαγραφικά, αντίδοτα) 

Η τελευταία έντυπη έκδοση του Εθνικού Συνταγολογίου είναι από το 20073.  

                                                           

3 http://www.eof.gr/web/guest/gnf 
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Επιπλέον, από το site του ΕΟΦ δίνεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Συνταγολόγιο4 από το οποίο 
μπορούν να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Η εφαρμογή αυτή βρίσκεται υπό επεξεργασία. 
Υποστηρίζονται αναζητήσεις φαρμακευτικών προϊόντων με βάση ονομασία προϊόντος, δραστικές ουσίες, 
κωδικό ATC, Εταιρία. Η εφαρμογή αυτή είναι ενημερωμένη και με φαρμακευτικά προϊόντα νεότερης 
κυκλοφορίας (μετά το 2007). 

2.3.3.3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

Οι διαδικασίες έγκρισης φαρμάκων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: κεντρική, αμοιβαία, αποκεντρωμένη 
και εθνική διαδικασία.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 7, παρ. 1 :  

«Κανένα φάρμακο δεν δύναται να διατεθεί στην ελληνική αγορά χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ, 
που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης Υπουργικής απόφασης, εκτός αν έχει εκδοθεί 
άδεια κυκλοφορίας με την κεντρική διαδικασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ 726/2004). Εφόσον έχει 
χορηγηθεί αρχική άδεια κυκλοφορίας σε φάρμακο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος, για 
οποιεσδήποτε πρόσθετες περιεκτικότητες, φαρμακοτεχνικές μορφές, οδούς χορήγησης και συσκευασίες, 
καθώς και για κάθε τροποποίηση και επέκταση, χορηγείται επίσης άδεια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του 
παρόντος ή αυτές περιλαμβάνονται στην αρχική άδεια κυκλοφορίας. 1α. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. Ο ορισμός αντιπροσώπου δεν απαλλάσσει 
τον κάτοχο της αδείας κυκλοφορίας από την κατά νόμο ευθύνη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος ευθύνεται 
αυτοτελώς και παραλλήλως με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.». 

Στο ΦΕΚ [1], άρθρο 9 περιγράφονται αναλυτικά τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 

Στο ΦΕΚ[1], άρθρο 15 περιγράφεται το περιεχόμενο της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος: 

1.Ονομασία του φαρμάκου, συνοδευόμενη από την περιεκτικότητα και τη φαρμακοτεχνική μορφή. 

2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των δραστικών ουσιών και εκείνων των εκδόχων, η γνώση των οποίων 

είναι απαραίτητη για την ορθή χορήγηση του φαρμάκου. Χρησιμοποιούνται οι κοινόχρηστες ονομασίες ή η 

χημική περιγραφή. 

3. Φαρμακοτεχνική μορφή. 

4. Κλινικά πληροφοριακά στοιχεία: 

4.1. θεραπευτικές ενδείξεις, 

4.2. δοσολογία και τρόπος χορήγησης για τους ενήλικες, καθώς επίσης όπου είναι αναγκαίο για τα παιδιά, 

4.3. αντενδείξεις, 

4.4. ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, για δε τα ανοσολογικά φάρμακα, ιδιαίτερες 

προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα που χειρίζονται το ανοσολογικό φάρμακο και το χορηγούν 

σε ασθενείς και προφυλάξεις που πρέπει ενδεχομένως να λαμβάνονται από τον ασθενή, 

4.5. αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες αλληλεπιδράσεις, 

                                                           

4 http://www.eof.gr/web/guest/search 
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4.6. χορήγηση κατά την εγκυμοσύνη και γαλουχία, 

4.7. επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, 

4.8. ανεπιθύμητες ενέργειες, 

4.9. υπερδοσολογία (συμπτώματα, επείγουσες ενέργειες, αντίδοτα). 

5. Φαρμακολογικές ιδιότητες: 

5.1. φαρμακοδυναμικές ιδιότητες, 

5.2. φαρμακοκινητικές ιδιότητες, 

5.3. προκλινικά στοιχεία ασφαλείας. 

6. Φαρμακευτικά πληροφοριακά στοιχεία: 

6.1. κατάλογος εκδόχων, 

6.2. μείζονες ασυμβατότητες, 

6.3. χρόνος ζωής, όπου απαιτείται μετά την ανασύσταση του φαρμάκου ή όταν η στοιχειώδης συσκευασία 

ανοίγεται για πρώτη φορά, 

6.4. ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη διατήρηση του φαρμάκου, 

6.5. φύση και περιεχόμενο του περιέκτη, 

6.6. ειδικές προφυλάξεις για την αποκομιδή χρησιμοποιηθέντος φαρμάκου ή των αποβλήτων του φαρμάκου 

αυτού, εφόσον συντρέχει λόγος. 

7. Τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 

8. Τον αριθμό (ούς) της άδειας κυκλοφορίας. 

9. Ημερομηνία της πρώτης άδειας/ή της ανανέωσης της άδειας. 

10. Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου. 

11. Για τα ραδιοφάρμακα, λεπτομερή και πλήρη στοιχεία της δοσιμετρίας εσωτερικής ακτινοβολίας. 

12. Για τα ραδιοφάρμακα, συμπληρωματικές λεπτομερείς οδηγίες για την επιτόπια παρασκευή και τον 
ποιοτικό έλεγχο του παρασκευάσματος αυτού και, όπου απαιτείται, για το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης κατά 
τη διάρκεια του οποίου κάθε ενδιάμεσο παρασκεύασμα, όπως ένα έκλουσμα, ή το έτοιμο προς χρήση ραδιο 
φαρμακευτικό προϊόν, πληροί τις προδιαγραφές του. 

Η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά ενός φαρμάκου καθώς και τα θέματα 
σχετικά με την λήξη ισχύος, ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας, τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του ΦΕΚ [1] άρθρα 29-43 και στο σχετικό ΦΕΚ [2] που τροποποιεί κάποιες 
παραγράφους του ΦΕΚ [1]. 

2.3.3.4 Ανάκληση ή αναστολή άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

Η διαδικασία αυτή αφορά ανακλήσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. ανάκληση μιας 
συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστική ουσία από συγκεκριμένο 
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παραγωγό κλπ.). Στο site του ΕΟΦ υπάρχει σχετική ιστοσελίδα5 που περιλαμβάνει τη λίστα με τις 
ανακοινώσεις ανάκλησης.  

Σύμφωνα με ΦΕΚ [1], άρθρο 168: 

«Ο Ε.Ο.Φ., αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί μια άδεια κυκλοφορίας, όταν κρίνεται ότι το φάρμακο είναι 
επιβλαβές ή ότι στερείται θεραπευτικής αποτελεσματικότητας ή ότι η σχέση κινδύνου οφέλους δεν είναι 
ευνοϊκή ή ότι το φάρμακο δεν έχει τη δηλωθείσα ποιοτική και ποσοτική σύνθεση. Το φάρμακο θεωρείται ότι 
στερείται θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, όταν κρίνεται ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν θεραπευτικά 
αποτελέσματα».. 

Κάθε ανάκληση γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ [1], άρθρο 169. 

2.3.3.5 Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

Σύμφωνα με ΦΕΚ [1], άρθρο 43: 

« Τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας 

Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 168 σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του 
άρθρου 15, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου τροποποιείται αναλόγως. Η τροποποίηση είναι δυνατόν να 
αποφασισθεί αυτεπαγγέλτως και μονομερώς από τον Ε.Ο.Φ., οπότε και αξιούται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας να προσκομίσει τα στοιχεία περί του ότι και προτίθεται και έχει τη δυνατότητα παραγωγής και 
κυκλοφορίας με τους νέους όρους. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υποχρεωτικά στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ. τεκμηριωμένη αίτηση για τη μεταβολή των εν λόγω πληροφοριακών στοιχείων 
και εγγράφων». 

Ο ΕΟΦ διαθέτει την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων 
Ανθρώπινης Χρήσης», μέσω της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν 
ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου μαζί με όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά. 

Σχετικά με την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο 
του ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 34880/20-04-20166: 

2.3.3.6 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

Η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά ενός φαρμάκου καθώς και τα θέματα 
σχετικά με την λήξη ισχύος, ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας, τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του ΦΕΚ [1] άρθρα 29-43 και στο σχετικό ΦΕΚ [2] που τροποποιεί κάποιες 
παραγράφους του ΦΕΚ [1]. 

Ο ΕΟΦ διαθέτει την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης 
Χρήσης», μέσω της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την σχετική 
αίτηση για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. 

                                                           

5 http://www.eof.gr/web/guest/withdrawals 

6 https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_bRI7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p 

_col_id=column-2&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=12&_62_INSTANCE_bRI7_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_ 

INSTANCE_bRI7_groupId=12225&_62_INSTANCE_bRI7_articleId=1557671&_62_INSTANCE_bRI7_version=1.0 
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2.3.3.7 Ενημέρωση αδειών κυκλοφορίας 

Ηλεκτρονική εφαρμογή7  για την διαχείριση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. 
κοινοποίηση ανάκλησης μετονομασίας, κοινοποίηση ανάκλησης άδειας, κοινοποίηση έγκρισης, κοινοποίηση 
μη χορήγησης βεβαίωσης χρήσης αλκοόλης, κοινοποίηση τροποποίησης, κοινοποίηση τροποποίησης ΚΑΚ). 

2.3.3.8 Φαρμακοεπαγρύπνηση 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 31δ σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης είναι:  

«ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και από τα κράτη μέλη για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που απαριθμούνται στο ΜΕΡΟΣ XI, και το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την ασφάλεια των εγκεκριμένων φαρμάκων και να εντοπίζει οποιαδήποτε 
αλλαγή της σχέσης κινδύνου οφέλους». 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 31ε.  

«Κύριο αρχείο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης: μια λεπτομερής περιγραφή του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης που χρησιμοποιείται από τον κάτοχο της αδείας κυκλοφορίας για ένα ή περισσότερα 
εγκεκριμένα φάρμακα». 

Στο ΦΕΚ [1], Μέρος ΧΙ, περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις σχετικά με την Φαρμακοεπαγρύπνηση.  

Στο ΦΕΚ [1], άρθρα 136, 137, 141  και 142  υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις 
των Κ.Α.Κ. αναφορικά με το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης που πρέπει να τηρούν για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων φαρμακοεπαγρύπνησης.  

Στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την κυκλοφορία και 
διάθεση των φαρμάκων στο Ευρωπαϊκό χώρο  στο site του ΕΟΦ υπάρχει σχετική ιστοσελίδα που 
περιλαμβάνει λίστα8 με σχετικές ενημερώσεις για φάρμακα, δραστικές ουσίες κλπ., π.χ. : 

ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων που περιέχουν συγκεκριμένη 
δραστική ουσία, που προκύπτει από το αίτημα κάποιας χώρας να γίνει σχετική αναθεώρηση (π.χ. λόγω 
σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στις συνιστώμενες μέγιστες ημερήσιες δόσεις του 
φαρμάκου και των αντενδείξεων της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή στις γυναίκες που 
θηλάζουν. 

2.3.3.9 Κίτρινη κάρτα 

Στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης όπως προδιαγράφεται στο ΦΕΚ [1], Μέρος ΧΙ 
(Φαρμακοεπαγρύπνηση), η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Οι επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές 
κλπ.) αλλά και οι ασθενείς μπορούν να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι 
ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 143: 

Ο Ε.Ο.Φ καταχωρεί όλες τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώνονται στην Ελληνική επικράτεια 
και οι οποίες του αναφέρονται από επαγγελματίες υγείας και από ασθενείς 

                                                           

7 http://www.eof.gr/assets/EnimerosiAdeies.htm 

8 http://www.eof.gr/web/guest/pharmacovigilance 
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Στον ιστότοπο του ΕΟΦ υπάρχει σχετική ιστοσελίδα9 για την ηλεκτρονική υποβολή της αναφοράς 
ανεπιθύμητης ενέργειας. Η υποβολή μπορεί επίσης να γίνει μέσω fax. 

2.3.3.10 Αναφορά έλλειψης 

Ηλεκτρονική εφαρμογή10 για καταχώρηση αναφοράς έλλειψης φαρμακευτικών προϊόντων (Η εφαρμογή είναι 
σε πιλοτική λειτουργία). Η καταχώρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. φαρμακεία, ΕΟΠΥΥ 
κλπ.). 

2.3.3.11  Επάρκεια φαρμάκων 

Ιστοσελίδα11 με ανακοινώσεις σχετικές με ελλείψεις φαρμάκων.  

2.3.3.12 Κλινικές Μελέτες (Παρεμβατικές και Μη Παρεμβατικές) 

Σε ιστοσελίδα12 στον διαδικτυακό του ΕΟΦ υπάρχει υλικό σχετικό με τις κλινικές μελέτες  (π.χ. κανονισμοί, 
κατάλογος κλινικών δοκιμών κλπ.) 

Στην Ελλάδα οι κλινικές μελέτες για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης διεξάγονται μετά από έγκριση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωμοδοτήσει θετικά  η Εθνική Επιτροπή 
Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [54] οι κλινικές μελέτες εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 

 Κλινικές Μελέτες (Δοκιμές)-Παρεμβατικές 

 Μη Παρεμβατικές Μελέτες  

Οι αιτήσεις για έγκριση κλινικών μελετών κατατίθενται προς το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών, της Διεύθυνσης 
Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, μαζί με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά. 

Μη Εμπορικές Κλινικές Μελέτες (Παρεμβατικές και Μη Παρεμβατικές) 

Το ΦΕΚ [54] και η οδηγία 2005/28/ΕΚ για την Ορθή Κλινική Πρακτική ([55]) προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις που 
θα εφαρμόζονται στις «μη-εμπορικές κλινικές μελέτες» που διενεργούνται από ερευνητές χωρίς τη 
συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας. 

2.3.3.13 Παρηγορητική χρήση 

Αφορά την εκχώρηση άδειας για περιορισμένη χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος13 (π.χ. νέο φάρμακο 
σε στάδιο ανάπτυξης) είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.  

2.3.3.14 Έκδοση Εγκυκλίων για φάρμακα  

Ιστοσελίδα14 με τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει ο ΕΟΦ σχετικά με τα φάρμακα. 

                                                           

9 http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral 

10 http://www.eof.gr/web/guest/shortage  

11 http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia  

12 http://www.eof.gr/web/guest/clinical 

13 http://www.eof.gr/web/guest/compassionate 

14 http://www.eof.gr/web/guest/law 
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2.3.3.15 Έκδοση εγκυκλίων για δραστικές ουσίες 

Ιστοσελίδα15  με εγκυκλίους σχετικές με δραστικές ουσίες (π.χ. περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος 
και φύλλο οδηγιών για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν μια συγκεκριμένη δραστική 
ουσία).  

2.3.3.16  Στοιχεία πωλήσεων – Σύστημα Εγχωρίων Πωλήσεων φαρμάκων  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 39, 

«Αμέσως μόλις το ζητήσει ο Ε.Ο.Φ., ιδίως στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας παρέχει στον Ε.Ο.Φ. όλα τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων του φαρμάκου, καθώς 
και όλα τα δεδομένα που διαθέτει σχετικά με τον όγκο της συνταγογράφησης». 

Στο site του ΕΟΦ υπάρχει σχετική ιστοσελίδα16 με τις αναφορές πωλήσεων φαρμάκων. Επιπλέον ο ΕΟΦ 
διαθέτει την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των πωλήσεων φαρμάκων από την πλευρά των ΚΑΚ, 
τοπικών αντιπροσώπων ή άλλων εταιρειών για λογαριασμό αυτών. 

2.3.4 ΕΟΠΥΥ  

Ο ΕΟΠΥΥ είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο αποτελεί αγοραστή υπηρεσιών υγείας στην 
Ελλάδα. Ο Οργανισμός συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 
2012, αρχικά υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Στη συνέχεια, τέθηκε 
αποκλειστικά υπό την εποπτεία του ΥΥ. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του φορέα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Μελέτης, διεκπεραιώνονται από 
τη Διεύθυνση Φαρμάκου17 η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής φαρμάκων 
και συναφών ειδών, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη συνταγογράφηση και φαρμακευτική κατανάλωση για την έκδοση 
των οικείων αποφάσεων καταλογισμού είσπραξης υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και επιστροφής 
υπερβάλλουσας μηνιαίας διαφοράς (claw back).  

Επίσης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας της σχετικής με τα 
φάρμακα και των Οδηγιών που παρέχονται από τον ΕΟΦ, την υποστήριξη των αρμοδίων Επιτροπών που 
κρίνουν την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους ή/ και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα και το χειρισμό θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση αυτών και τη διαχείριση της λειτουργίας των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τον έλεγχο εκκαθάρισης συνταγών. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων 
γίνονται τα εξής: 

 Ενημέρωση Μητρώου Φαρμάκων (ΕΟΠΠΥ) με κάθε Δελτίο Τιμών και με κάθε νέο Θετικό κατάλογο 
κατ’ ελάχιστο. Επίσης γίνεται ενημέρωση του μητρώου φαρμάκων (ΕΟΠΥΥ) βάσει ισχύος ειδικών 
συμφωνιών 

 Ενημέρωση εφαρμογής e-ΔΑΠΥ για φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου  

                                                           

15 http://www.eof.gr/web/guest/circularsactive 

16 http://www.eof.gr/web/guest/stats  

17 https://www.eopyy.gov.gr/organization/medicine  
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 Εισαγωγή φαρμάκων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον χαρακτηρισμό των εξής κατηγοριών φαρμακευτικών προϊόντων:  

 Φάρμακα Προέγκρισης 

 Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

 Φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν- στόχο γενοσήμων 

 Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών σύμφωνα με τη νομοθεσία και 
τον ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ 

Επιπλέον, είναι αρμόδιος για τις τιμές προμήθειας (νοσοκομειακή -5%) για φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και τις 
εμπιστευτικές τιμές. (Στο μέλλον οι εμπιστευτικές τιμές θα καθορίζονται από την επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
του ΥΥ). 

Στην ενότητα 2.5.2 περιγράφονται οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο φορέας, 
καθώς και θέματα σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.  

2.3.5 ΙΦΕΤ ΑΕ 

Αποστολή του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της 
τεχνογνωσίας στον τομέα του φαρμάκου και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. 
Υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του ΥΥ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων, προσφέρει υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και την επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται με την 
υγεία.  

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διενέργεια μελετών βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας  

 Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα απαραίτητα για τη δημόσια υγεία 

 Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίμων διαλυμάτων και δισκίων 

 Παροχή επίσημης και έγκυρης πληροφόρησης στους επιστήμονες του χώρου της υγείας 

To ΙΦΕΤ είναι ανώνυμη εταιρεία, του ΕΟΦ. 

Βασικές αρμοδιότητες 

To ΙΦΕΤ εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά φάρμακα αναγκαία για τη Δημόσια Υγεία που δεν 
διατίθενται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε γιατί δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε γιατί 
είναι νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα στη χώρα μας. 

 Τα φάρμακα αυτά εισάγονται από χώρες της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έγκριση 
του ΕΟΦ. Διατίθενται στην αγορά είτε όπως τα άλλα κυκλοφορούντα φάρμακα (Φάρμακα Μόνιμης 
Κάλυψης), είτε αποκλειστικά στα Νοσοκομεία (Φάρμακα Νοσοκομειακής Κάλυψης), είτε μέσω 
φαρμακείων σε ασθενείς (Ατομικές παραγγελίες). Τέλος, συχνά εισάγονται φάρμακα για να 
καλύψουν έκτακτες ανάγκες (Φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης). 

Γενικά ο ΙΦΕΤ διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα κατόπιν εντολής ΕΟΦ. Αυτά είναι:  

 προϊόντα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα αλλά εισάγονται κατά περίπτωση κατόπιν 
έγκρισης ΕΟΦ (ατομικές παραγγελίες). Τα προϊόντα αυτά έχουν έγκριση ΕΜΑ ή FDA και άδεια 
κυκλοφορίας σε χώρα του εξωτερικού.  

 προϊόντα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα αλλά για εμπορικούς λόγους οι ΚΑΚ δεν 
ενδιαφέρονται για την κυκλοφορία τους.   

 προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα αλλά που για μια δεδομένη χρονική περίοδο 
παρουσιάζουν έλλειψη λόγω αδυναμίας ΚΑΚ να προμηθεύσει τις απαραίτητες ποσότητες.   
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Για τα φάρμακα που διακινεί ο ΙΦΕΤ, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με αυτά σε φορείς όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο 
ΕΟΦ, η ΗΔΙΚΑ, το ΥΥ, νοσοκομεία, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες κλπ. 

Οι δραστηριότητες σχετικά με τα φάρμακα έχουν ως ακολούθως: 

 Φάρμακα Μόνιμης, Έκτακτης και Νοσοκομειακής κάλυψης 
o Έρευνα αγοράς, εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή σε όλη την Ελλάδα περισσότερων των 

400 φαρμάκων, μετά από έγκριση του ΕΟΦ για την κάλυψη ελλείψεων και αναγκών της 
ελληνικής αγοράς. 

o Κάλυψη αναγκών YY, Νοσοκομείων, ΙΚΑ, Φαρμακαποθηκών, Φαρμακείων, κλπ. με φάρμακα, 
βιολογικά προϊόντα, προϊόντα αίματος, εμβόλια, κ.ά. 

o Διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καθώς και κάλυψη έκτακτων αναγκών και ελλείψεων της 
αγοράς μετά από εντολή του ΕΟΦ ή του ΥΥ. 

 Ατομικές παραγγελίες φαρμάκων (Μικροδέματα) 
o Έρευνα αγοράς, εισαγωγή και διανομή στο ΙΚΑ και μέσω φαρμακείων σε ιδιώτες πλέον των 

100 φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. 

 Φάρμακα κατά του AIDS (Αντιρετροϊκά) 
o Παραγγελιοληψία και έλεγχος των συνταγών των φαρμάκων κατά του AIDS. 
o Αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων κατά του AIDS για λογαριασμό τρίτων. 
o Συλλογή, έλεγχος και επεξεργασία στοιχείων της κατανάλωσης των αντιρετροϊκών φαρμάκων 

(ασθενείς, θεραπευτικά σχήματα, ιατροί, νοσοκομεία, δαπάνες αντιρετροϊκής θεραπείας, 
κλπ.) 

Στην ενότητα 2.5.2 περιγράφονται οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο φορέας, 
καθώς και θέματα σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.  

2.3.6 Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς  

Άλλοι φορείς που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τον κύκλο του 
φαρμάκου είναι οι εξής: 

 Φαρμακευτικές εταιρίες 

 Φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμοί 

 Φαρμακεία 

 Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία:   

 Ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας (κλινικές, πολυϊατρεία, εργαστήρια) 

 Ιδιώτες επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί κλπ) 

 φαρμακεία  

 Κατασκευαστές λογισμικού 

 Πολίτες 

 Άλλοι (π.χ. Η υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης που δίνει τις πατέντες) 

2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες 

Με βάση την περιγραφή στην ενότητα 2.3, οι βασικές υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες των φορέων 
που συμμετέχουν στη Μελέτη είναι οι εξής: 

 

Διαδικασία Σχόλια/ Σχετική Ενότητα Μελέτης 

1. Βασικά δεδομένα για τη Διαχείριση Καταλόγων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων  

2.3.1, 2.3.3.1 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 43 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

Διαδικασία Σχόλια/ Σχετική Ενότητα Μελέτης 

2. Δελτία Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2.3.1, 2.3.3.1 

3.  Διαχείριση Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμάκων 2.3.3.3 – 2.3.3.6 

3.1.1 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 2.3.3.3 

3.1.2 Ανάκληση ή Αναστολή άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 2.3.3.4 

3.1.3 Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 2.3.3.5 

3.1.4 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 2.3.3.6 

4. Φαρμακοεπαγρύπνηση – Κίτρινη Κάρτα 2.3.3.8 – 2.3.3.9 

5. Διαχείριση Εθνικού Συνταγολογίου 2.3.3.2 

6.  Αναφορά έλλειψης φαρμάκων   2.3.3.10 

7. Επάρκεια φαρμάκων 2.3.3.11 

8.  Κλινικές Μελέτες  2.3.3.12 

9. Παρηγορητική χρήση 2.3.3.13 

10.  Διαχείριση δραστικών ουσιών γενοσήμων για φαρμακεία 2.3.3.15 

11. Ενημέρωση καταναλωτών (πολιτών, επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης) 
σχετικά με καταλόγους φαρμακευτικών προϊόντων, δελτία τιμών κ.α. 

2.3.1 

Πίνακας 3. Υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες των φορέων που συμμετέχουν στη Μελέτη 

Με βάση τη συζήτηση που έγινε με τους φορείς στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης με τους φορείς του έργου 
(15.10.2018) συμφωνήθηκε όπως στο πλαίσιο του ΕΚΦΟ δοθεί προτεραιότητα σε σενάρια χρήσης του ΕΚΦΟ 
που σχετίζονται με στις διαδικασίες 1, 2, και 11 δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες έχουν άμεση σχέση με 
το ΕΚΦΟ.  Επίσης στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης αναφέρθηκε ότι θα εξεταστεί και η διαδικασία 10. 

Τέλος, ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των εμπλεκομένων και των αρμοδιοτήτων τους όπως γίνονται 
σήμερα: 

 Ο ΕΟΦ (βλ. ενότητα 2.3.3) διαχειρίζεται τη βασική πληροφορία σχετικά με τα αποζημιούμενα και 
μη φαρμακευτικά προϊόντα και την παρέχει προς την επιτροπή HTA και το Υ.Υ. Η βασική 
πληροφορία αφορά τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα που αποζημιώνονται ή δεν 
αποζημιώνονται (θετική/ αρνητική λίστα), τα ΜΗΣΥΦΑ και ΓΕΔΙΦΑ. Στην βασική πληροφορία 
περιλαμβάνονται οι τιμές παραγωγού, χονδρική και λιανική). Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται 
σχετικά δείγματα από τα αρχεία με τα δελτία τιμών φαρμακευτικών προϊόντων όπως έχουν 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υ.Υ. Επιπλέον ο ΕΟΦ είναι αρμόδιος για  μη τιμολογημένα 
φαρμακευτικά προϊόντα. 

 Ο ΙΦΕΤ (βλ. ενότητα 2.3.5) είναι αρμόδιος για προϊόντα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα αλλά εισάγονται κατά περίπτωση κατόπιν έγκρισης ΕΟΦ (ατομικές παραγγελίες) . Τα 
προϊόντα αυτά έχουν έγκριση ΕΜΑ ή FDA και άδεια κυκλοφορίας σε χώρα του εξωτερικού.  

 Η επιτροπή ΗΤΑ (βλ. ενότητα 2.3.1) θεωρείται υπεύθυνη για την αξιολόγηση φαρμάκων καθώς για 
την εκάστοτε  λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων.  

 Το  ΥΥ (βλ. ενότητα 2.3.1) εγκρίνει και εκδίδει τη λίστα με τα αποζημιούμενα φάρμακα και επίσης 
είναι υπεύθυνο για τα δελτία τιμών. Εγκρίνει και εκδίδει τα δελτία τιμών (για τις γενικές 
ανατιμολογήσεις, τα συμπληρωματικά δελτία με τα νέα φάρμακα τριμήνου, τα δελτία τιμών 
ΜΗ.ΣΥΦΑ, τα συμπληρωματικά δελτία τιμών για οικειοθελείς μειώσεις που αιτούνται οι ΚΑΚ, λίστα 
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δραστικών ουσιών γενοσήμων που πρέπει να διαθέτουν τα φαρμακεία. Τέλος εκδίδει τη θετική λίστα 
που προετοιμάζεται από την επιτροπή HTA 

 Ο  ΕΟΠΥΥ  (βλ. ενότητα 2.3.4) είναι αρμόδιος φορέας για:  
o Φάρμακα Προέγκρισης 
o Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
o Φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν- στόχο γενοσήμων 
o Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ 
o Τις τιμές προμήθειας (νοσοκομειακή -5%) για φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και τις εμπιστευτικές τιμές. 

(Στο μέλλον οι εμπιστευτικές τιμές θα καθορίζονται από την επιτροπή Διαπραγμάτευσης του 
ΥΥ). 

 Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε (βλ. ενότητα 2.3.2), υπολογίζει με βάση τη θετική λίστα και το δελτίο τιμών, τις τιμές 
αποζημίωσης φαρμάκων για λογαριασμό του ΥΥ.  

 Στην όλη διαδικασία σήμερα συμμετέχουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες ενημερώνουν 
την ΗΔΙΚΑ για την κυκλοφορία των προϊόντων τους προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο 
Φαρμάκων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, η φαρμακευτική εταιρεία 
ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ για την κυκλοφορία ενός προϊόντος, αυτό στη συνέχεια ελέγχεται αν 
εμφανίζεται  στη θετική λίστα φαρμάκων, ενημερώνονται οι τιμές του με βάση το τρέχον δελτίο 
τιμών, επιβεβαιώνεται από τον ΕΟΦ  η κυκλοφορία του και τελικά εισάγεται στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση. Η ενημέρωση για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση. 

Η ενημέρωση του αρχείου φαρμάκων γίνεται περιοδικά – περίπου 3 με 4 φορές ετησίως- όπου αναρτάται 
νέο δελτίο τιμών και ακολούθως νέα  θετική λίστα, υπολογίζονται οι τιμές αποζημίωσης και ενημερώνεται το 
μητρώο φαρμάκων στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Τέλος στη διαδικασία περιλαμβάνεται και η 
απενεργοποίηση  φαρμάκων η οποία μπορεί να γίνεται επίσης σε καθημερινή βάση και τελεί υπό την έγκριση 
του ΕΟΦ. 

Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων στο πλαίσιο εκτέλεσης των παραπάνω γίνεται με ανταλλαγή αρχείων 
λογιστικών φύλλων. 

2.5 Υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων  

Φορέας  Απάντηση 

ΕΟΠΥΥ  Η  υφιστάμενη διαχείριση των δεδομένων των φαρμακευτικών προϊόντων υποστηρίζεται από 
ηλεκτρονικές εφαρμογές του φορέα.  

 Η επικοινωνία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ΕΟΦ) γίνεται με αποστολή αρχείων 
λογιστικών φύλλων 

 O ΕΟΠΥΥ ενημερώνει το Μητρώο Φαρμάκων (ΚΜΕΣ), την εφαρμογή e-DAPY), το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης, και τα Registries Φαρμάκων. Αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ δίνεται σε επόμενη ενότητα. 

 Οι κανόνες ασφάλειας σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των χρηστών δημιουργούνται από 
το τμήμα πληροφορικής του φορέα που είναι οι διαχειριστές των συστημάτων 

ΕΟΦ  Διαχείριση δεδομένων με αρχές ανοικτού λογισμικού. 

 Οι διαδικασίες δημιουργίας καταλόγων/εφαρμογών κλπ. ακολουθούν τα αιτήματα των υπηρεσιών και 
η ροή εργασίας που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής είναι σύμφωνη με τις κείμενες  
νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 Τα μητρώα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημερώνονται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών, τα αντίστοιχα αιτήματα και την ακόλουθη ροή εργασίας (αίτημα, έγκριση, προμήθεια κλπ.) 
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Φορέας  Απάντηση 

 Ο ΕΟΦ εκ των αρμοδιοτήτων του και του ρόλου του διέπεται από εκτεταμένο σύστημα ασφάλειας (με 
πολύ συχνές αναβαθμίσεις) που προβλέπεται και επιβλέπεται από νομοθεσία και εξωτερικούς 
ελέγχους (και ευρωπαϊκού επιπέδου).  

ΗΔΙΚΑ  Το μητρώο φαρμάκων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φιλοξενείται  σε βάση δεδομένων, 
ενημερώνεται, μέσω αρχείων λογιστικών φύλλων,  με τα στοιχεία των φαρμάκων της Θετικής Λίστας  
και  των φαρμάκων ΙΦΕΤ  και διατίθεται μέσω AΡΙ σε τρίτους όπως εταιρείες κατασκευής λογισμικών 
φαρμάκου και άλλους φορείς. 

 ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ: Το δελτίο τιμών του ΥΥ (λογιστικό φύλλο) εισάγεται σε τοπική βάση 
δεδομένων, ελέγχεται και μετά παράγεται ascii αρχείο το οποίο ανεβαίνει στην ιστοσελίδα 
www.dpsn.eu και χρησιμοποιείται για ενημέρωση των κατά τόπους βάσεων των Νοσοκομείων. 

 Η ενημέρωση του μητρώου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης γίνεται από συγκεκριμένα και 
κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη και η κάθε απαραίτητη πληροφορία λαμβάνεται από επίσημες πηγές 
(ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΙΦΕΤ, ΥΥ). 

 ΟΠΣ Νοσοκομείων: Γίνεται από το τμήμα πληροφορικής των νοσοκομείων 

ΙΦΕΤ  Τα βασικά αρχεία και μητρώα που χρησιμοποιούνται αυτά είναι τα εξής:  
o α) Βάση δεδομένων στις ΑΙΧΜΕΣ (ERP) με όλα τα προϊόντα που διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ.  
o β) Κατάλογοι προϊόντων (ανά δραστική ουσία και ανά εμπορική ονομασία) που είναι 

διαθέσιμα μέσω ΙΦΕΤ, και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΙΦΕΤ για ενημέρωση των ιατρών/ 
φαρμακοποιών και ασθενών    

 Τα αρχεία είναι κυρίως σε μορφή λογιστικών φύλλων 

Αναφορικά με την υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων: 

 Υπάρχει μία βάση δεδομένων με τα φαρμακευτικά προϊόντα που διακινεί ο ΙΦΕΤ (υποστηρίζεται 
κατάλογος με  διασύνδεση δραστικής ουσίας, ονομασίας προϊόντος, μορφής, περιεκτικότητας και ATC 
code). Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο φάρμακο κατόπιν εντολής 
ΕΟΦ.  

 Ο ΙΦΕΤ (Δνση Φαρμάκων) στέλνει καθημερινά (ή όποτε τυπώνονται οι ταινίες γνησιότητας)  στην ΗΔΙΚΑ 
και στον ΕΟΠΥΥ αρχείο λογιστικού φύλλου με τα barcode των φαρμάκων, lot numbers, expiry dates, 
τιμές κλπ. Τα στοιχεία που στέλνει ο ΙΦΕΤ στην ΗΔΙΚΑ ενσωματώνονται στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση. Οι ίδιες πληροφορίες καταχωρούνται με την ίδια συχνότητα σε βάση δεδομένων του 
ΕΟΦ. 

 Τέλος η Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώνει καθημερινά τη βάση του ΕΟΦ για τις πωλήσεις του 
ΙΦΕΤ ( κατεβάζει το αρχείο από τις ΑΙΧΜΕΣ και το «ανεβάζει» στη βάση του ΕΟΦ.     

 Η επικοινωνία με τους υπόλοιπους φορείς γίνεται χρησιμοποιούνται κυρίως λογιστικά φύλλα 

ΥΥ Αρχεία λογιστικών φύλλων 

Πίνακας 4. Υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων 

2.5.1 Χαρακτηριστικά φαρμακευτικών προϊόντων – κωδικοποιήσεις  

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται θέματα σχετικά με  

 τα χαρακτηριστικά των φαρμακευτικών προϊόντων 

 τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται 

http://www.dpsn.eu/
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2.5.1.1 Χαρακτηριστικά φαρμακευτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με την ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 (ΦΕΚ 1049/Β/29.04.2013)18, άρθρο 15: 

«Η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος περιλαμβάνει, με την κατωτέρω σειρά, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
1. Ονομασία του φαρμάκου, συνοδευόμενη από την περιεκτικότητα και τη φαρμακοτεχνική μορφή. 
2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των δραστικών ουσιών και εκείνων των εκδόχων, η γνώση των οποίων είναι 
απαραίτητη για την ορθή χορήγηση του φαρμάκου. Χρησιμοποιούνται οι κοινόχρηστες ονομασίες ή η χημική 
περιγραφή. 
3. Φαρμακοτεχνική μορφή. 
4. Κλινικά πληροφοριακά στοιχεία: 
4.1. θεραπευτικές ενδείξεις, 
4.2. δοσολογία και τρόπος χορήγησης για τους ενήλικες, καθώς επίσης όπου είναι αναγκαίο για τα παιδιά, 
4.3. αντενδείξεις, 
4.4. ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, για δε τα ανοσολογικά φάρμακα, ιδιαίτερες 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα που χειρίζονται το ανοσολογικό φάρμακο και το χορηγούν 
σε ασθενείς και προφυλάξεις που πρέπει ενδεχομένως να λαμβάνονται από τον ασθενή, 
4.5. αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες αλληλεπιδράσεις, 
4.6. χορήγηση κατά την εγκυμοσύνη και γαλουχία, 
4.7. επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, 
4.8. ανεπιθύμητες ενέργειες, 
4.9. υπερδοσολογία (συμπτώματα, επείγουσες ενέργειες, αντίδοτα). 
5. Φαρμακολογικές ιδιότητες: 
5.1. φαρμακοδυναμικές ιδιότητες, 
5.2. φαρμακοκινητικές ιδιότητες, 
5.3. προκλινικά στοιχεία ασφαλείας. 
6. Φαρμακευτικά πληροφοριακά στοιχεία: 
6.1. κατάλογος εκδόχων, 
6.2. μείζονες ασυμβατότητες, 
6.3. χρόνος ζωής, όπου απαιτείται μετά την ανασύσταση του φαρμάκου ή όταν η στοιχειώδης συσκευασία 
ανοίγεται για πρώτη φορά, 
6.4. ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη διατήρηση του φαρμάκου, 
6.5. φύση και περιεχόμενο του περιέκτη, 
6.6. ειδικές προφυλάξεις για την αποκομιδή χρησιμοποιηθέντος φαρμάκου ή των αποβλήτων του φαρμάκου 
αυτού, εφόσον συντρέχει λόγος. 
7. Τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 
8. Τον αριθμό (ούς) της άδειας κυκλοφορίας. 
9. Ημερομηνία της πρώτης άδειας/ή της ανανέωσης της άδειας. 

                                                           

18 ΦΕΚ 1049/Β΄/29.4.2013, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής 

και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί 

κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα 

εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)»,  

https://www.sfee.gr//wp-content/uploads/2014/06/Nomothesia_farmaka_antrwpini_xrisi_1049_%CE%92_29.4.2013.pdf, 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16381 
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10. Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου. 
11. Για τα ραδιοφάρμακα, λεπτομερή και πλήρη στοιχεία της δοσιμετρίας εσωτερικής ακτινοβολίας. 
12. Για τα ραδιοφάρμακα, συμπληρωματικές λεπτομερείς οδηγίες για την επιτόπια παρασκευή και τον 
ποιοτικό έλεγχο του παρασκευάσματος αυτού και, όπου απαιτείται, για το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης κατά 
τη διάρκεια του οποίου κάθε ενδιάμεσο παρασκεύασμα, όπως ένα έκλουσμα, ή το έτοιμο προς χρήση ραδιο 
φαρμακευτικό προϊόν, πληροί τις προδιαγραφές του». 

2.5.1.1.1 Ταινία γνησιότητας19 

Επιπλέον των παραπάνω στοιχείων, στο πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των 
φαρμακευτικών προϊόντων ο ΕΟΦ παράγει τις ταινίες γνησιότητας που προσφέρονται στις φαρμακευτικές 
εταιρίες κατόπιν παραγγελίας. Κάθε ταινία γνησιότητας είναι μοναδική και καθορίζει ένα μόνο προϊόν και 
συσκευασία. 

Έτσι ο ΕΟΦ με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των 
φαρμακευτικών προϊόντων, είναι παρών σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής, από την εισαγωγή ή παραγωγή 
ενός φαρμάκου έως και την αγορά του στο φαρμακείο από τον πολίτη. 

Οι φαρμακευτικές εταιρίες καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ σε πραγματικό χρόνο (πριν την 
έξοδο από την αποθήκη) τον μοναδικό σειριακό αριθμό της κάθε ταινίας γνησιότητας και το προϊόν και τη 
συσκευασία που την επικολλούνε. Παράλληλα δηλώνουν τον τελικό προορισμό της συσκευασίας: προς 
φαρμακαποθήκη, προς φαρμακείο, προς φαρμακείο νοσοκομείου, προς εξαγωγή.  Τέλος δηλώνουν και τους 
μοναδικούς αριθμούς ταινιών γνησιότητας που δεν επικολλήθηκαν ως ελαττωματικές. Κατ’ αναλογία, οι 
φαρμακαποθήκες δηλώνουν με τη σειρά τους τις ταινίες γνησιότητας των συσκευασιών εκείνων που 
προορίζονται για παράλληλη εξαγωγή. 

Με αυτή τη διαδικασία πλέον ο ΕΟΦ έχει γνώση κάθε συσκευασίας φαρμάκου που κυκλοφορεί στην ελληνική 
αγορά και ελέγχει τη νομιμότητα και εγκυρότητα του φαρμάκου που αγοράζει ο καταναλωτής, μέσω του 
συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζεται ο κίνδυνος κυκλοφορίας 
ψευδεπίγραφων άρα και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία προϊόντων. 

2.5.1.2 Κωδικοποιήσεις  

Οι βασικές κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

 Κωδικοποίηση φαρμάκων 

Σήμερα κάθε φάρμακο φέρει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (9ψήφιος) ο οποίος αποτελεί την 
Ταυτότητα του Προϊόντος  και συνδυάζεται με  την ΕΑΝ-13 για λόγους ιχνηλασιμότητας και 
επαλήθευσης όταν εκτυπώνεται πάνω στην ταινία γνησιότητας του φαρμάκου σε μορφή γραμμωτού 
κώδικα.  

Ο 9ψήφιος κωδικός του φαρμάκου εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες – εμπορικό όνομα, 
περιεκτικότητα, μορφή, συσκευασία.  

Παράδειγμα: 

                                                           

19 http://www.eof.gr/web/guest/home;jsessionid=f25bc5812d97a7a96a9f954b429d?p_p_id=62_INSTANCE_2WKd&p_p_lifecycle=0 

&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_62_INSTANCE_2WKd_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_2WK

d_groupId=12225&_62_INSTANCE_2WKd_articleId=441231&_62_INSTANCE_2WKd_version=1.0 
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Ο κωδικός  256340305 αντιστοιχεί στο φάρμακο ARCOXIA 120MG/TAB F.C.TAB στη συσκευασία των 
14 δισκίων ανά κουτί  BTX14.   

Η κωδικοποίηση βάσει του κωδικού ΕΟΦ συνδυαζόμενη με την δομή ΕΑΝ-13 έχει τη μορφή:  

280  2563403 05 
 
Ε  

όπου: 

o 280  είναι το πρόθεμα που έχει δεσμευτεί για την κωδικοποίηση των φαρμάκων στην Ελλάδα 
– ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

o 2563403 
 
είναι ο κωδικός ΕΟΦ για το συγκεκριμένο προϊόν (μοναδικός ανά προϊόν) 

o 05 είναι ο κωδικός της συσκευασίας του εν λόγω προϊόντος. Εάν υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές συσκευασίες αριθμούνται αντίστοιχα 01, 02, 03 κλπ  

o Ε είναι το ψηφίο ελέγχου υπολογιζόμενο από τα προηγούμενα 12 ψηφία. Εδώ έχει βγει 7.   

Ο υπολογισμός του ψηφίου ελέγχου γίνεται με  H/Y για να εξασφαλίσει ότι ο γραμμωτός κώδικας 
έχει “διαβαστεί” σωστά βάσει ενός αλγορίθμου (modulo 10) που χρησιμοποιεί όλα τα προηγούμενα 
12 ψηφία του κωδικού αριθμού.   

 Κωδικοποίηση δραστικών/ μορφών/ οδού χορήγησης/ περιεκτικότητας 

o Δραστικές ουσίες:  Η ταυτοποίηση που χρησιμοποιήθηκε αρχικά - προ SPOR – είναι ο 
Αριθμός μητρώου CAS20 (CAS registry number) - μοναδικός αριθμός καταγραφής και 
ταυτοποίησης χημικών ενώσεων, πολυμερών, βιολογικών σκευασμάτων, μιγμάτων και 
κραμάτων.  Με την ενσωμάτωση της κωδικοποίησης του SPOR ενημερώνονται σταδιακά και 
οι παλαιές εγγραφές.  

o Μορφές / οδός χορήγησης: Είναι καταχωρημένες σε τυποποιημένη μορφή – όχι ελεύθερο 
κείμενο.  

o Περιεκτικότητα: Δεν κρίνεται σκόπιμη η κωδικοποίηση.  

 Το Ανατομικό, Θεραπευτικό και Χημικό σύστημα ταξινόμησης (Anatomical Therapeutic Chemical 
(ATC) Classification System χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των ενεργών συστατικών των 
φαρμάκων σύμφωνα με τα ανθρώπινα όργανα ή το σύστημα στο οποίο επιδρούν και τις 
θεραπευτικές, φαρμακολογικές και χημικές ιδιότητες τους. Ελέγχεται από το συνεργαζόμενο κέντρο 
για τη μεθοδολογία στατιστικής φαρμάκων (WHOCC)21 του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και 
δημοσιεύθηκε αρχικά το 1976. 

Το σύστημα ταξινόμησης διαιρεί τα φάρμακα σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με το όργανο ή το 
σύστημα στο οποίο ενεργούν ή/και τα θεραπευτικά και χημικά χαρακτηριστικά και/ή τα θεραπευτικά 
και χημικά τους χαρακτηριστικά.  

Το ATC περιλαμβάνει μια κατηγοριοποίηση φαρμάκων σε 5 επίπεδα22: 

o 1ο επίπεδο.: Σύστημα (γράμμα) 
o 2ο επίπεδο: Θεραπευτική υποκατηγορία (2 νούμερα) 
o 3ο επίπεδο: Φαρμακολογική υποκατηγορία (γράμμα) 
o 4ο επίπεδο: Χημική υποκατηγορία (γράμμα) 

                                                           

20 https://www.cas.org/support/documentation/chemical-substances 

21 https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/purpose_of_the_atc_ddd_system/ 

22 http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/atc.htm 
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o 5ο επίπεδο: Χημική ουσία (2 νούμερα) 

 ICD-10 για την κωδικοποίηση ασθενειών. 

2.5.2 Ηλεκτρονικές εφαρμογές 

2.5.2.1 ΕΟΦ 

Αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο ΕΟΦ κατέχει αρχεία, λίστες και μητρώα προϊόντων 
αρμοδιότητας του όπως είναι τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση. Τα συγκεκριμένα αρχεία: GREDIS (κυρίως 
αλλά και παράγωγά του, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών προεγρκιτικού ή μετεγκριτικού επιπέδου 
και τη νομοθεσία εθνικού και ενωσιακού επιπέδου αναγκαστικού δικαίου) ευρίσκονται υπο μορφή βάσης 
δεδομένων αποδίδοντας και αρχεία τύπου λογιστικού φύλλου για κάποια από τα παραπάνω. 

Επιπλέον ηλεκτρονικές εφαρμογές: 

 Εθνικό Συνταγολόγιο: υπό εξέλιξη η επικαιροποίηση του  

 Πωλήσεις: εξελίσσεται σύμφωνα και με τις τρέχουσες ανάγκες  

 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης» 

 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης», 

 Ηλεκτρονική εφαρμογή23  για την διαχείριση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 

2.5.2.2 ΗΔΙΚΑ 

2.5.2.2.1 Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ και εφαρμογή υπολογισμού τιμών 
αποζημίωσης 

Στο ΣΗΣ υπάρχει το μητρώο φαρμάκων το οποίο απευθύνεται σε ιατρούς, φαρμακοποιούς και εταιρείες 
κατασκευής λογισμικού. Πρόσβαση σ‘ αυτό έχουν οι παραπάνω κατηγορίες και συγκεκριμένα οι ιατροί και 
φαρμακοποιοί καθώς και οι κατασκευαστές λογισμικού για να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους. Η εισαγωγή 
φαρμάκων μπορεί να γίνεται καθημερινά, η θετική λίστα και το δελτίο τιμών συνήθως 3-4 φορές ετησίως και 
η διαγραφή επίσης μπορεί να συμβαίνει καθημερινά. 

Επιπλέον υπάρχει η εφαρμογή που έχει φτιαχτεί για τον υπολογισμό των τιμών αποζημίωσης των φαρμάκων. 

Υπάρχουν ΑΡΙ που διατίθενται από το ΣΗΣ προς άλλους φορείς όπως π.χ. ΕΟΠΥΥ καθώς και προς τις εταιρείες 
κατασκευής λογισμικού. 

Το αρχείο της θετικής λίστας λαμβάνει τη βασική πληροφορία των φαρμάκων και τα περισσότερα πεδία που 
χαρακτηρίζουν κάθε φάρμακο από τον ΕΟΦ και τις τιμές αφενός από το εκάστοτε δελτίο τιμών, και αφετέρου 
από την εφαρμογή υπολογισμού τιμών αποζημίωσης .  

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχει σειρά πεδίων του φαρμάκου τα οποία ενημερώνονται 
χειροκίνητα με βάση εκτίμηση από προηγούμενα φάρμακα όπως για παράδειγμα πεδία  που καθορίζουν την 
ομαδοποίηση, τον τόπο εκτέλεσης φαρμάκων υψηλού κόστους, τη δυνατότητα συνταγογράφησης με 
εμπορική ονομασία κλπ.  

2.5.2.2.1.1 Μηχανισμός διαλειτουργικότητας (API) του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
σχετικά με τον κατάλογο φαρμάκων  

                                                           

23 http://www.eof.gr/assets/EnimerosiAdeies.htm 
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Η ΗΔΙΚΑ μέσω του μηχανισμού διαλειτουργικότητας (API) του ΣΗΣ παρέχει διεπαφές προς τρίτους 
κατασκευαστές λογισμικού ώστε να μπορέσουν να διασυνδέσουν τα συστήματα τους με το ΣΗΣ. Σε αυτές τις 
διεπαφές περιλαμβάνονται και εκείνες που παρέχουν πρόσβαση σε Master Data, μεταξύ των οποίων είναι 
και ο κατάλογος με τα φάρμακα. 

2.5.2.2.2 ΟΠΣ Νοσοκομείων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και Νέο ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ 

Εκτός από το ΣΗΣ, άλλες εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που περιλαμβάνουν πληροφορία σχετικά  με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα είναι:  

 το ΟΠΣ Νοσοκομείων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: ενημερώνεται με τις καινούριες εκδόσεις καταλόγων των 
φαρμακευτικών προϊόντων από το τμήμα πληροφορικής του κάθε Νοσοκομείου  

 το Νέο ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ: ενημερώνεται με τις καινούριες εκδόσεις καταλόγων των 
φαρμακευτικών προϊόντων από το Τμήμα Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ 

Η πληροφορία σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που υπάρχει στο ΟΠΣ Νοσοκομείων περιλαμβάνει τα 
εξής πεδία: 

 ΚΩΔΙΚΟΣ (9ΨΉΦΙΟΣ ΚΑΙ 13ΨΉΦΙΟς) 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 ATC, ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ και ΟΝΟΜΑ) 

 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ 

 ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΚΑΚ) 

Πρόσβαση στη πληροφορία έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου. 

Η πληροφορία για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι κωδικοποιημένη με κωδικό ΕΟΦ και barcode. 

Όσο αφορά τη συχνότητα και τον τρόπο ενημέρωσης: Όταν ισχύει νέο δελτίο τιμών, ενημερώνεται η 
παραπάνω ιστοσελίδα. Κανονικά έπρεπε να γίνεται δυο φορές τον χρόνο, βάση νομοθεσίας. Το 2018 που δεν 
έχει τελειώσει ακόμα, έχουν αναρτηθεί δεκαέξι δελτία τιμών 

Δεν υπάρχουν API για την χρήση τους από άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές. 

Τέλος, το μητρώο φαρμακευτικών προϊόντων των εφαρμογών αντιστοιχίζεται με το κεντρικό μητρώο του ΕΟΦ 
βάση του 9ψηφιου (ΔΠΣΝ) ή 13ψηφιου (ΕΠΣΜΥ) κωδικό φαρμάκου. 

2.5.2.3 ΕΟΠΥΥ 

Οι διαδικασίες του φορέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Μελέτης υποστηρίζονται από τα 
ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ: 

 Μητρώο φαρμακευτικών προϊόντων (ΕΟΠΥΥ):  
o Στοιχεία για φάρμακα και τιμές αποζημίωσης,  
o Στοιχεία για εξαιρούμενα νοσηλίου, και για ναρκωτικά, 
o Χαρακτηρισμός σε on-off-patent-γενόσημα 
o Χαρακτηρισμός ναρκωτικών 
o Φάρμακα Προέγκρισης 
o Φάρμακα υψηλού κόστους νοσοκομειακής χρήσης (1Α) και για συνέχιση εκτός (1Β) 
o Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
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o Φάρμακα με φυλασσόμενη συνταγή κινολονών 
o Φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν- στόχο γενοσήμων 
o Νοσοκομειακή χρήση (μπλε κουπόνι) 
o Ιστορικότητα ΚΑΚ και αντιπροσώπων 
o Αντιπρόσωποι-κάτοχοι-διανομείς 
o Ιστορικότητα τιμών (και ex-factory) 
o ΜΗΣΥΦΑ 
o Νοσοκομειακά φάρμακα 
o Μητρώο εταιρειών 

Το Μητρώο Φαρμάκων επικαιροποιείται τουλάχιστον σε κάθε έκδοση Δελτίου Τιμών 
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, σε έκδοση θετική λίστας καθώς και με άλλα στοιχεία που ζητούνται 
από τον ΕΟΦ. 

Για την ενημέρωση του Μητρώου Φαρμάκου (ΕΟΠΥΥ) δεν υπάρχουν API για την διασύνδεσή του με τον 
ΕΟΦ. 

 e-ΔΑΠΥ για φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου. Υποστηρίζει:  
o τον έλεγχο-εκκαθάριση συνταγών ιδιωτικών φαρμακείων-στρατιωτικών φαρμακείων και 

φαρμακείων ΕΣΥ 
o τη λειτουργία των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ 
o τον έλεγχο-εκκαθάριση λοιπών παρόχων (νοσοκομεία, κλινικές, ψυχιατρικές κλπ.) 

Η εφαρμογή επικαιροποιείται σε κάθε έκδοση θετικής λίστας. Για την ενημέρωσή της με τα στοιχεία 
της θετικής λίστας δεν υπάρχουν σχετικά API. 

 Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης: Απευθύνεται για χρήση από θεράποντες ιατρούς και 
υπηρεσιακούς παράγοντες που υποβάλλουν αίτημα.  Επικαιροποιείται θεωρητικά μετά από κάθε 
έκδοση Θετικής Λίστας. Για την ενημέρωσή της με τα στοιχεία της θετικής λίστας δεν υπάρχουν 
σχετικά API.  

2.5.2.4 ΙΦΕΤ 

2.5.2.4.1 Ηλεκτρονικό ευρετήριο φαρμάκων (eυρετήριο φαρμάκων)24 

Ο ΙΦΕΤ, στο πλαίσιο της προσφοράς ουσιαστικής βοήθειας στους επιστήμονες της υγείας, σε συνεργασία με 
τον ΕΟΦ και τις ΔΥΠΕ, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδίδει τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά 
προϊόντα με αποδέκτη τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, αλλά και τον πολίτη.  
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχει αναπτύξει το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Φαρμάκων (σε 
δοκιμαστική χρήση), με αναλυτικές πληροφορίες για τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Για την πρόσβαση στο eυρετήριο φαρμάκων ο χρήστης «κατεβάζει» από την ιστοσελίδα 
(http://www.ifet.gr/mpi/index.htm) σχετικό πρόγραμμα εγκατάστασης (setupel.exe). To eυρετήριο 
φαρμάκων είναι ένα δυναμικό προϊόν που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου και 
ανανεώνεται άμεσα. Η αναβάθμισή του γίνεται μέσω διαδικτύου. 

Το eυρετήριο φαρμάκων περιέχει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (Υπουργικές Αποφάσεις 
Υ6α/43195, Υ6/75764, ΔΥΓ3/106769 και ΔΥΓ3α/Γ.Π71559) με πληροφορίες ανά προϊόν: 

                                                           

24 https://www.ifet.gr/mpi/index.htm 
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 περιγραφικά χαρακτηριστικά (εμπορική ονομασία, υπεύθυνος κυκλοφορίας, φαρμακοτεχνική 
μορφή, περιεκτικότητα, συσκευασία, δραστική ουσία) 

 τιμές (λιανική, χονδρική, νοσοκομειακή) 

 την θεραπευτική κατηγορία που έχει ενταχθεί το φαρμακευτικό προϊόν σύμφωνα με τις ανωτέρω 
αποφάσεις (σύστημα ATC - Anatomical Therapeutic Classification system) 

 τις οδηγίες σε θέματα ενδείξεων και διάθεσης (περιορισμοί ενδείξεων, συστάσεις, περιορισμοί 
διάθεσης) όπως περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις. 

Τις πληροφορίες του Εθνικού Συνταγολογίου (έκδοση 2003) για κάθε δραστική ουσία (ενδείξεις, 
αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις, προσοχή στη χορήγηση, δοσολογία). 

Υποστηρίζονται:  

 αναζήτηση με βάση ελεύθερο κείμενο,  

 αναζήτηση με βάση δραστική ουσία και οδό χορήγησης  

 αναζήτηση με βάση θεραπευτική κατηγορία (κωδικοποίηση ATC). 

 πλοήγηση στα κεφάλαια του Εθνικού Συνταγολογίου 

Επιπλέον, από τον ιστότοπο του ΙΦΕΤ δίνεται πρόσβαση μέσω  σχετικής ιστοσελίδας25 στα διαθέσιμα 
φαρμακευτικά προϊόντα του ΙΦΕΤ. 

2.6 Απαιτήσεις φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του ΕΚΦΟ 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται βασικές απαιτήσεις των φορέων όπως συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της 
ανάλυσης απαιτήσεων. Στην ενότητα 4 περιγράφονται μεταξύ άλλων το εννοιολογικό μοντέλο και ενδεικτικά 
σενάρια χρήσης που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις.  

2.6.1 Χρήστες  

Αναλυτική περιγραφή για τους χρήστες του ΕΚΦΟ δίνεται στην ενότητα 1.6. 

2.6.2 Σενάρια χρήσης 

Ακολουθεί ενδεικτικό σενάριο εισαγωγής και αξιολόγησης νέων φαρμάκων στο ΕΚΦΟ όπως προτείνεται από 
ΥΥ/ ΗΔΙΚΑ. Στην ενότητα 4.2.3.1.3 περιγράφεται το σενάριο όπως προτείνεται να υποστηρίζεται με τη χρήση 
των κατάλληλων κλήσεων API του ΕΚΦΟ: 

 Κάθε  φάρμακο ανθρώπινης χρήσης αρχικά παίρνει έγκριση για κυκλοφορία τόσο για φάρμακα τα 
οποία εγκρίνει ο ΕΟΦ αλλά και για τα φάρμακα που έχει εγκρίνει μόνο ο ΕΜΑ. (Τη διαδικασία την 
εκτελεί ο ΕΟΦ). 

 Το σύστημα του ΕΟΦ  διαλειτουργεί  με το ΕΚΦΟ και το φάρμακο εισάγεται στο ΕΚΦΟ, μέσω web 
service, με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αν πρόκειται για πρωτότυπο φάρμακο πρέπει να 
καταχωρηθεί  η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης πατέντας. Οι αλλαγές στην ημερομηνία λήξης 
ανανεώνονται. (Τη διαδικασία την εκτελεί ο ΕΟΦ). 

 Ενημερώνεται επίσης και ο ΦΠΑ πλέον των υπολοίπων πεδίων τιμών. (Τη διαδικασία την εκτελεί ο 
ΕΟΦ). 

 Η διαδικασία τιμολόγησης των νέων φαρμάκων γίνεται 4 φορές το χρόνο – ανά τρίμηνο – η 
τιμολόγηση του πρώτου τριμήνου συμπίπτει με την ανατιμολόγηση όλων των φαρμάκων. 
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 Στη συνέχεια η διαδικασία περνάει  στην επιτροπή ΗΤΑ όπου το φάρμακο φέρει ένδειξη προς 
αξιολόγηση. (Τη διαδικασία την εκτελεί η HTA αφού έχει ήδη κάνει αίτηση η εταιρεία. Η διαδικασία 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 180 ημέρες. Αν όχι η εταιρεία μπορεί να ξαναϋποβάλλει αίτηση. 
Η αίτηση σημαίνει πως θέλει να λάβει τιμή αποζημίωσης). 

 Η επιτροπή ΗΤΑ αποφασίζει αν το φάρμακο θα αποζημιώνεται. 

 Ακολούθως, η διαδικασία μεταφέρεται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  όπου αποφασίζεται η τιμή 
με την οποία θα αποζημιώνεται. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται μια διαδικασία μυστικής 
συμφωνίας κατά την οποία προκύπτει μια εμπιστευτική τιμή κατόπιν εκπτώσεως μη ορατή στο κοινό 
και διαθέσιμη μόνο στο διοικητή του ΕΟΠΥΥ, την Δνση φαρμάκων, και τον οικονομικό διευθυντή του 
ΕΟΠΥΥ, την  ΗΤΑ και την  επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

 Αν το φάρμακο αποζημιώνεται και υπάρχει εμπιστευτική συμφωνία έκπτωσης, τότε η συμμετοχή του 
ασθενούς κατά την εκτέλεση της συνταγής στα ιδιωτικά φαρμακεία, μειώνεται για την διάρκεια της 
συμφωνίας από 25% σε 10% και από 10% σε 0%. 

 Στο σημείο αυτό το φάρμακο ενημερώνεται  επίσης, μέσω UI,   με τις διαγνώσεις  για τις οποίες 
αποζημιώνεται. (τη διαδικασία την εκτελεί η HTA) 

 Επίσης, μέσω UI, η Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου  ενημερώνει το φάρμακο με τα πεδία 
αρμοδιότητας, (αναφέρονται στην ενότητα 2.6.3). 

 Επίσης μέσω UI, ο ΕΟΠΥΥ   ενημερώνει το φάρμακο με τα πεδία αρμοδιότητας – αναφέρονται 
προηγούμενα (αναφέρονται στην ενότητα 2.6.3.) 

 Με την υφιστάμενη  διαδικασία, ρόλο είχε και η ΗΔΙΚΑ  η οποία – κατ’ εντολή του υπουργείου-  
“έτρεχε”  μια διαδικασία υπολογισμού, βάσει συγκεκριμένου αλγορίθμου,  των τιμών αποζημίωσης 
φαρμάκων.  Με τις τελευταίες αλλαγές στο νόμο ωστόσο, φαίνεται ότι δεν απαιτείται  αλγόριθμος 
υπολογισμού τιμών αποζημίωσης  με αποτέλεσμα πλέον οι τιμές θα μπορούν να υπολογίζονται 
αυτόματα στο ΕΚΦΟ με τους κανόνες που ορίζονται.  

 Οι νέοι κανόνες αποζημίωσης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αποτελέσουν 
ανεξάρτητη μηχανή υπολογισμού. 

 Στο τέλος της όλης διαδικασίας, το φάρμακο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς 
έχουν ενημερώσει με τα απαραίτητα πεδία το φάρμακο, και όλα εκτελούνται μέσω διεπαφών και 
web services. 

2.6.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά – λειτουργικές απαιτήσεις φορέων για τον ΕΚΦΟ 

Απαίτηση Προέλευση 

Βασική πληροφορία για τα φαρμακευτικά προϊόντα  

Ο ΕΚΦΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα όπως περιγράφονται στην ενότητα 
2.1. 

ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, 
ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα ομαδοποιούνται σε διάφορες ομάδες βάση των χαρακτηριστικών που 
περιγράφονται στην ενότητα 2.1.  

ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, 
ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Ο κάθε φορέας (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, HTA, ΙΦΕΤ, ΥΥ) έχει δικαίωμα να  χαρακτηρίζει ορισμένες από 
τις ομάδες που περιγράφονται στην ενότητα 2.1 

ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, 
ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Η βασική πληροφορία που περιγράφει ένα φαρμακευτικό προϊόν θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
πεδία που υπάρχουν στα δελτία τιμών και τη θετική λίστα (βλ. Παράρτημα 3).  

Η βασική πληροφορία παρέχεται από τον ΕΟΦ εκτός και αν αναφέρεται άλλος φορέας (π.χ. 
επιτροπή HTA παρέχει τις ICD10 διαγνώσεις για τις οποίες αποζημιώνεται ένα φαρμακευτικό 
προϊόν). 

Πιο συγκεκριμένα: 

ΥΥ 
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Απαίτηση Προέλευση 

 Barcode ΕΟΦ (13-ψήφιος) (π.χ. 2800933605048) 

 Κωδικός ΕΟΦ (9 ψήφιος) (π.χ. 093360504) 

 Εμπορική ονομασία (π.χ. AMOXIL) 

 Ονομασία προϊόντος (π.χ. AMOXIL CAPS 500MG/CAP BT x 24 (BLIST 2x12)) 

 ATC Κωδικός (π.χ. J01CA04 - AMOXICILLIN) 

 Φαρμακευτική Μορφή (π.χ. cap = κάψουλα) 

 Περιεκτικότητα (π.χ. 500 MG/cap) 

 Οδός χορήγησης (π.χ. από του στόματος) 

 Δραστική (ές) ουσίες (κωδικός, ονομασία, ποσότητα, μονάδα μέτρησης) 

 Ενδείξεις ICD10 (για τις οποίες αποζημιώνεται το φάρμακο – Παρέχεται από επιτροπή 
HTA) 

 Αντενδείξεις ICD10 

 Αλληλεπιδράσεις 

 Συσκευασία (Αριθμός μορφών (π.χ. χάπια) ανά συσκευασία) 

 Αριθμός δόσεων ανά συσκευασία (Ο αριθμός δόσεων της συσκευασίας στην μονάδα που 
ορίζεται από το πεδίο Φαρμακοτεχνική μορφή, π.χ. 30 ( CAPS ) 

 Τρόπος διάθεσης (π.χ. με ιατρική συνταγή, με περιορισμένη ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική 
συνταγή) 

 Τόπος διάθεσης (π.χ. διαθέσιμο μόνο από νοσοκομείο, διαθέσιμο μόνο από φαρμακείο 
ΕΟΠΥΥ, διαθέσιμο από νοσοκομείο και φαρμακείο, διαθέσιμο από ιδιωτικό φαρμακείο) 

 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 

 DDD (Daily Define Dose according to WHO) (ημερήσια δόση φαρμάκου, π.χ. 1,00) 

 Μονάδα μέτρησης (Μονάδα μέτρησης για το πεδίο DDD π.χ. G) 

 Αριθμός ημερήσιας δόσης (ΑΗΔ, π.χ. 12,00) 

 Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ, π.χ. 0,240) 

 Τιμή Παραγωγού 

 Χονδρική Τιμή  

 Λιανική Τιμή 

 Νοσοκομειακή Τιμή (υπολογίζεται αυτόματα ως ποσοστό της τιμής παραγωγού) 

 Τιμή αποζημίωσης  

Επιπλέον στα δεδομένα ενός φαρμακευτικού προϊόντος να υπάρχει η εξής πληροφορία:  

Πληροφορία από ΕΟΦ: 
1. Είναι σε κυκλοφορία   
2. Έχει αποσυρθεί    
3. ΦΠΑ 
4. Μειωμένος ΦΠΑ 
5. Χαμηλότερη τιμή μεταξύ ισοδυνάμων 
6. Ομάδες φαρμάκων – χαρακτηρισμοί που παρέχονται από ΕΟΦ (βλ. ενότητα 2.1) 

Πληροφορία από το ΥΥ 
1. Ποσοστό συμμετοχής ασφ/νου ανά ασθένεια (βλ. ενότητα 4.2.2.1.2) 
2. Ομάδες φαρμάκων – χαρακτηρισμοί που παρέχονται από ΥΥ (βλ. ενότητα 2.1) 

Πληροφορία από τον ΕΟΠΥΥ (αφορά χαρακτηρισμούς για ομαδοποίηση φαρμακευτικών προϊόντων 
που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ, βλ. ενότητα 2.1) 

Πληροφορία από την ΗΔΙΚΑ (αφορά χαρακτηρισμούς για ομαδοποίηση φαρμακευτικών προϊόντων 
που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ, βλ. ενότητα 2.1) 

ΗΔΙΚΑ, ΥΥ 
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Απαίτηση Προέλευση 

Επίσης, επί του παρόντος υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ενημερώνουν πεδία του φαρμάκου, 
συγκεκριμένα : 

 έλεγχος ύπαρξης  ανά κατηγορία φαρμάκων του θετικού καταλόγου  γενοσήμου φαρμάκου 
ώστε να υπολογίζει τυχόν επιβάρυνση στη συμμετοχή ασφαλισμένου ή ΕΟΠΥΥ αν υπάρχει 
διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης.  

 ομαδοποίηση ισοδυνάμων φαρμάκων που έχουν διαφορετικό ΚΑΚ. Στην περίπτωση του 
ΕΚΦΟ όπου η πληροφορία της μορφής και περιεκτικότητας θα είναι κωδικοποιημένα 
πλέον, μπορεί να γίνεται αυτόματα. 

ΗΔΙΚΑ, ΥΥ 

Τέλος, απαραίτητη πληροφορία θεωρούνται και τα εξής: 

 λίστα ασθενειών ανά φάρμακο (ICD10 χορήγησης) με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής 
ασφ/νου για τις περιπτώσεις διαφορετικού ποσοστού ανά  ασθένεια 

  SPC φίλτρα φαρμάκων, παρέχεται από την επιτροπή ΗΤΑ 

 εύρη ταινιών και αντίστοιχες τιμές για  τα φάρμακα ΙΦΕΤ (καθορισμός bar code ΕΟΦ και 
για τα φάρμακα ΙΦΕΤ) 

ΗΔΙΚΑ, ΥΥ 

Επιπλέον στα δεδομένα ενός φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να υπάρχουν: 

 Είναι σε κυκλοφορία (παρέχεται από ΕΟΦ) 

 Έχει αποσυρθεί (παρέχεται από ΕΟΦ) 

 Ημερομηνία κυκλοφορίας φαρμάκου (παρέχεται από ΕΟΦ) 

 Ημερομηνία απόσυρσης φαρμάκου από την αγορά (παρέχεται από ΕΟΦ) 

(Θα πρέπει να υπάρχει η πληροφορία σχετικά με το αν ένα φάρμακο που υπάρχει στη θετική λίστα 
και άρα συνταγογραφείται, δεν κυκλοφορεί ακόμη στην αγορά. Αρκετές φορές υπάρχει κάποια 
καθυστέρηση όσο αφορά την κυκλοφορία ενός φαρμάκου στην αγορά ενώ υπάρχει στο σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) 

ΗΔΙΚΑ 

Η ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνει τον ΕΚΦΟ σχετικά με τα φάρμακα που συμμετέχουν σε θεραπευτικά 
πρωτόκολλα. ( σε πιο πρωτόκολλο και βήμα πρωτοκόλλου μπορεί να χορηγηθεί). 

ΗΔΙΚΑ 

Η τιμή αποζημίωσης θα υπολογίζεται αυτόματα με βάση σχετικό αλγόριθμο. Οι νέοι κανόνες 
αποζημίωσης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αποτελέσουν ανεξάρτητη μηχανή 
υπολογισμού. 

ΗΔΙΚΑ, ΥΥ 

Επιπλέον, στα δεδομένα ενός φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να υπάρχουν οι διαγνώσεις (ICD-10) 
για τις οποίες αποζημιώνεται (εφόσον το προϊόν αποζημιώνεται). Ένα αποζημιούμενο 
φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να είναι συσχετίζεται με πολλές ICD-10  διαγνώσεις και τιμές 
αποζημίωσης. 

ΥΥ 

Επιπλέον, στα δεδομένα ενός φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να υπάρχουν: 

 Τιμή προμήθειας (νοσοκομειακή -5%) για φαρμακεία ΕΟΠΥΥ  

 Εμπιστευτική τιμή  

ΕΟΠΥΥ 

Στα δεδομένα των φαρμακευτικών προϊόντων στο ΕΚΦΟ θα πρέπει να υπάρχει το ιστορικό των 
τιμών του κάθε σκευάσματος και για κάθε τιμή η αιτιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της τιμής  

ΕΟΦ 

Τα δεδομένα των πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων ΔΕΝ πρέπει να είναι στο ΕΚΦΟ καθώς 
σχετίζονται με συναλλαγές. Ο ΕΟΦ έχει σύστημα συλλογής των δεδομένων των πωλήσεων από τις 
εταιρίες. 

ΥΥ 

Διατήρηση ιστορικού τιμών φαρμακευτικών προϊόντων  

Χρήστες   

Οι χρήστες του ΕΚΦΟ είναι αυτοί που περιγράφονται στην ενότητα 1.6 ΗΔΙΚΑ, ΥΥ 

Βασικές λειτουργικότητες  
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Απαίτηση Προέλευση 

Μαζική εισαγωγή καταλόγων π.χ.:  

 Κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων,  

 θετικής λίστα – κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που 
καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση,  

 θετικής λίστα - κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων του 
Ν3816/2010 

 Αρνητική λίστα 

 ΜΗΣΥΦΑ 

 ΓΕΔΙΦΑ. 

 Άλλοι κατάλογοι 

 

Εισαγωγή νέας εγγραφής   

Ενημέρωση – τροποποίηση εγγραφής  

Άλλες λειτουργικότητες  

Υποστήριξη ιστορικότητας ΚΑΚ και αντιπροσώπων ΕΟΠΥΥ 

Εισαγωγή φαρμάκων στο σύστημα πριν πάρουν κωδικό ΕΟΦ ΕΟΠΥΥ 

Διπλά clusters θετικής λίστας ΕΟΠΥΥ 

Νοσοκομειακά φάρμακα ΕΟΠΥΥ 

Μητρώο εταιρειών ΕΟΠΥΥ 

Να είναι διαδικτυακή εφαρμογή ΕΟΠΥΥ 

Θα πρέπει να αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
συνολικής ροής εργασίας (π.χ. ειδοποίηση νοσοκομείων όταν υπάρχει εγκεκριμένη έκδοση 
φαρμάκων που αποζημιώνονται κλπ.) 

ΥΥ 

Δυνατότητα έκδοσης αναφορών, στατιστικών κλπ.  ΥΥ 

Δυνατότητα ανάκτησης του Φύλλου Οδηγιών Χρήστη από τρίτους παρόχους (on line), π.χ. μέσω URL  ΟΛΟΙ 

Πρόβλεψη να υπάρχει πεδίο για τον νέο ευρωπαϊκό κωδικό φαρμάκου (προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον) 

ΥΥ 

Η περίοδος ισχύος των τιμών (στο Δελτίο Τιμών) μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με το κανάλι 
διανομής: 1)νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ΚΑΚ, 2) φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμοί, 3) φαρμακεία 
 

ΥΥ 

Εφόσον υπάρχει συμφωνία με ΚΑΚ για έκπτωση τιμής μετά από διαπραγμάτευση, το ποσοστό 
συμμετοχής ασθενή κατά την εκτέλεση της συνταγής στα ιδιωτικά φαρμακεία μειώνεται για το 
χρονικό διάστημα της συμφωνίας ως εξής:  25% σε 10% και από 10% σε 0%. 

ΥΥ 

Η εμπιστευτική τιμή ενός φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης με 
τον ΚΑΚ και περιλαμβάνει κάποια έκπτωση, ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος της συμφωνίας. 

ΥΥ 

Ένα φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να έχει πολλούς οδούς χορήγησης ΥΥ 

Συσχέτιση του φαρμακευτικού προϊόντος με SPC φίλτρα συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ 

Συσχέτιση δραστικής ουσίας  με πρωτόκολλο θεραπείας. ΗΔΙΚΑ 

Συσχέτιση φαρμακευτικού προϊόντος με παρτίδες (σχέση 1-m) για τα φάρμακα εξωτερικού ΙΦΕΤ. Η 
τιμή του προϊόντος μπορεί να αλλάζει ανά παρτίδα. 

ΙΦΕΤ 

Έκδοση αναφορών (ενδεικτικά: Δελτίο Τιμών, Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων κλπ.)  ΥΥ 
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Απαίτηση Προέλευση 

Ασφάλεια  

Ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
λειτουργικότητες ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.  

ΥΥ 

Η διαχείριση των δικαιωμάτων των φορέων γίνεται μέσω του ΕΚΦΟ.  ΥΥ 

Η διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών εντός ενός φορέα είναι ευθύνη του εκάστοτε φορέα.  

Πίνακας 5. Λειτουργικές απαιτήσεις φορέων για τον ΕΚΦΟ 

2.7 Απαιτήσεις διασύνδεσης  

Οι βασικές απαιτήσεις διασύνδεσης για το  ΕΚΦΟ συνοψίζονται στα εξής: 

 Θα πρέπει να αποτελέσει το κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους φορείς που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με  τα φαρμακευτικά προϊόντα. 

 Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα συστήματα των 
εμπλεκόμενων φορέων με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 

 Η ενημέρωση προς και από το ΕΚΦΟ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 

2.8 Απαιτήσεις μετάπτωσης  

Στα δεδομένα που χρειάζεται να μεταπέσουν στο ΕΚΦΟ πριν την έναρξη της λειτουργίας του 
περιλαμβάνονται: 

 Τα δεδομένα για τα φαρμακευτικά προϊόντα του μητρώου φαρμάκων ΕΟΦ. 

 Οι κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για διάφορα στοιχεία του φαρμακευτικού προιόντος 
(κωδικοποιήσεις για δραστική ουσία, οδός χορήγησης, φαρμακοτεχνική μορφή, ICD10 διαγνώσεις και 
άλλες όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6).  
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3 Διεθνείς πρακτικές  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων που μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τους επιχειρησιακούς στόχους του Φορέα Λειτουργίας του ΕΚΦΟ και επιλογή της πλέον 
ενδεδειγμένης λύσης λαμβάνοντας υπόψη κα τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα διαλειτουργικότητας 
σχετικά με τη διαχείριση των φαρμάκων. 

3.1 Βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση φαρμακευτικών προϊόντων 

3.1.1 Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα φαρμάκων 

Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα φαρμάκων βασίζεται σε ένα δίκτυο 50 περίπου ρυθμιστικών αρχών από 
τις 31 χώρες του ΕΟΧ (28 κράτη μέλη της ΕΕ, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Αυτό το δίκτυο είναι που καθιστά το 
ρυθμιστικό σύστημα της ΕΕ μοναδικό. Το δίκτυο υποστηρίζεται από χιλιάδες ειδικούς από ολόκληρη την 
Ευρώπη, γεγονός που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνης για τη ρύθμιση των φαρμάκων στην ΕΕ, καθώς και να παρέχει επιστημονικές συμβουλές 
υψηλής ποιότητας. 

O EMA και τα κράτη μέλη συνεργάζονται και χρησιμοποιούν από κοινού την εμπειρογνωμοσύνη τους για την 
αξιολόγηση νέων φαρμάκων και νέων πληροφοριών ασφαλείας. Επίσης, βασίζονται στην εκατέρωθεν 
ανταλλαγή πληροφοριών για τη ρύθμιση των φαρμάκων, για παράδειγμα σε σχέση με την αναφορά των 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, την εποπτεία των κλινικών δοκιμών και τη διενέργεια ελέγχων στους 
παρασκευαστές φαρμάκων και τη συμμόρφωσή τους προς την ορθή κλινική πρακτική, την ορθή 
παρασκευαστική πρακτική, την ορθή πρακτική διανομής και την ορθή πρακτική φαρμακοεπαγρύπνησης. 
Αυτή η πρακτική είναι πολύ αποτελεσματική διότι η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί κάθε κράτος μέλος να 
λειτουργεί υπό τους ίδιους κανόνες και απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την έγκριση και την παρακολούθηση των 
φαρμάκων. Πληροφοριακά συστήματα που συνδέουν όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο διευκολύνουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα όπως η παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, η  έγκριση 
και η εποπτεία κλινικών δοκιμών ή η συμμόρφωση προς την ορθή παρασκευαστική πρακτική και την ορθή 
πρακτική διανομής. 

Οι επιστημονικές επιτροπές του ΕΜΑ 

Ο EMA έχει επτά επιστημονικές επιτροπές οι οποίες πραγματοποιούν τις επιστημονικές του αξιολογήσεις: 

 Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) 

 Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) 

 Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) 

 Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP) 

 Επιτροπή Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης (HMPC) 

 Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών (CAT) 

 Παιδιατρική Επιτροπή (PDCO) 

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση των φαρμάκων ανθρώπινης και 
κτηνιατρικής χρήσης στην ΕΕ,  συντονίζουν  το έργο  τους  σε ένα  φόρουμ  που  ονομάζεται Επικεφαλείς  των  
Οργανισμών  Φαρμάκων  (HMA).  Οι επικεφαλείς  των  εθνικών  αρμόδιων  αρχών  συνεργάζονται  στενά με 
τον  EMA  και  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  να διασφαλίζουν την  αποδοτική  και  αποτελεσματική  
λειτουργία  του  Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού  δικτύου  φαρμάκων,  καθώς  και  τη συνεργασία  στο πλαίσιο  
αυτού.  Οι HMA  συναντώνται  τέσσερις  φορές  ετησίως για να εξετάζουν βασικά θέματα στρατηγικής του 
δικτύου, όπως η   ανταλλαγή  πληροφοριών,  οι εξελίξεις  στα  πληροφοριακά  συστήματα και η κοινή χρήση 
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βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για τον  εξορθολογισμό  της  διαδικασίας  αμοιβαίας  αναγνώρισης  και της 
αποκεντρωμένης διαδικασίας. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  

στη ρύθμιση των φαρμάκων στην ΕΕ. Βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που πραγματοποιείται από τον EMA, 
η Επιτροπή χορηγεί ή απορρίπτει, τροποποιεί ή αναστέλλει άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων στην αγορά για 
τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση μέσω της κεντρικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης να ενεργήσει σε επίπεδο ΕΕ 
όταν εντοπίζεται ζήτημα ασφάλειας για κάποιο εθνικά εγκεκριμένο προϊόν, καθώς και όταν, κατόπιν σχετικής 
αξιολόγησης της PRAC του EMA, απαιτούνται εναρμονισμένα ρυθμιστικά μέτρα σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλάβει δράση αναφορικά με άλλες πτυχές των κανονιστικών 
ρυθμίσεων για τα φάρμακα: 

 δικαίωμα πρωτοβουλίας – μπορεί να υποβάλλει νέες ή τροποποιημένες νομοθετικές προτάσεις για 
τον φαρμακευτικό τομέα 

 υλοποίηση– μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα και να εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ περί φαρμακευτικών προϊόντων 

 παγκόσμια εμβέλεια– διασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία με τους αντίστοιχους διεθνείς 
εταίρους και  

 προάγει διεθνώς το ρυθμιστικό σύστημα της ΕΕ. 

Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων 

Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα φαρμάκων παρακολουθεί την ασφάλεια του συνόλου των φαρμάκων που  

διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ο EMA διαθέτει ειδική 
επιτροπή για την ασφάλεια των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης – την PRAC. Σε περίπτωση που προκύψει 
ζήτημα ασφάλειας για κάποιο φάρμακο το οποίο έχει λάβει άδεια σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, 
λαμβάνονται τα ίδια ρυθμιστικά μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ η ίδια καθοδήγηση παρέχεται σε ασθενείς 
και επαγγελματίες του τομέα υγείας. 

Όλες οι πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται από ασθενείς και επαγγελματίες του 
τομέα υγείας πρέπει να καταχωρούνται στη βάση EudraVigilance, το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα της 
ΕΕ υπό τη διαχείριση του EMA, το οποίο συλλέγει, διαχειρίζεται και αναλύει αναφορές πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. Αυτά τα δεδομένα παρακολουθούνται συνεχώς από τον EMA και από 
τα κράτη μέλη για την άντληση τυχόν νέων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια. 

Διεθνής Συνεργασία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EMA, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, εργάζονται για τη δημιουργία 
στενών δεσμών με οργανισμούς-εταίρους ανά τον κόσμο. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο να προάγουν την 
έγκαιρη ανταλλαγή ρυθμιστικής και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών στον ρυθμιστικό τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EMA συνεργάζονται 
με τον ΠΟΥ σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που προορίζονται για αγορές 
εκτός της ΕΕ (φάρμακα που ελέγχονται στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «Διαδικασίας του άρθρου 58» του 
EMA), της ποιότητας των φαρμάκων και της ανάπτυξης διεθνών κοινόχρηστων ονομασιών. Για την ΕΕ, ένα 
από τα κύρια βήματα συζήτησης για την πολυμερή διεθνή συνεργασία είναι το Διεθνές Συμβούλιο για την 
Εναρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (ICH), το οποίο 
συγκεντρώνει τις ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης, της Ιαπωνίας 
και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός του ICH είναι η εναρμόνιση των κύριων κριτηρίων για την έγκριση και 
τη χορήγηση άδειας σε νέα φάρμακα, ήτοι της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. 
Ο EMA και πολλές εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετέχουν επίσης στη Σύμβαση Φαρμακευτικής Επιθεώρησης 
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(Pharmaceutical Inspection Convention) και στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Φαρμακευτικής Επιθεώρησης 
(αναφερόμενα από κοινού ως PIC/S), μια στενή διεθνής συνεργασία μεταξύ φαρμακευτικών ελεγκτικών 
αρχών στον τομέα της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με 
τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζεται επίσης μέσω του Διεθνούς Φόρουμ Φαρμακευτικών 
Ρυθμιστικών Αρχών (International Pharmaceutical Regulators’ Forum, IPRF). Πρόσφατα συστάθηκε ένα 
στρατηγικό φόρουμ σε επίπεδο παγκόσμιων οργανισμών – η Διεθνής Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Φαρμάκων 
(ICMRA). Η ICMRA είναι επικεφαλής μιας εθελοντικής οντότητας εκτελεστικού επιπέδου, η οποία αποτελείται 
από ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων από όλο τον κόσμο και παρέχει προς αυτές στρατηγικό συντονισμό και 
υποστήριξη. Εξάλλου, υπάρχουν αρκετές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες διευκολύνουν την 
ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα φάρμακα μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών εντός και 
εκτός της ΕΕ. 

3.1.1.1 ISO IDMP 

Το πρότυπο ISO IDMP (International Organization for Standardization for the identification of medicinal 
products) καθορίζει ορισμούς και έννοιες και περιγράφει τα δεδομένα και τις μεταξύ τους δομικές σχέσεις 
για όλο τον κύκλο του φαρμακευτικού προϊόντος. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού απλοποιεί και 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών και ενισχύει την 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δίκτυο φαρμάκων και διεθνώς. Τα πέντε 
πρότυπα τα οποία αποτελούν το ISO IDMP είναι: 

 Ουσίες (ταυτότητα ουσίας / καθορισμένη ουσία ID) - ISO 11238 και DTS 19844 

 Φαρμακευτικές μορφές δοσολογίας, μονάδες παρουσίασης, τρόποι χορήγησης και συσκευασίας – 
ISO 11239 και DTS 20440 

 Μονάδες μέτρησης (UCUM) - ISO 11240 

 Πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα (MPID / PCID) – ISO 11615 και DTS 20443 

 Πληροφορίες φαρμακευτικών προϊόντων (PhPID) – ISO 11616 και DTS 20451 

Υπάρχει νομική υποχρέωση για τη βιομηχανία να κάνει χρήση των ορολογιών που ορίζονται στα πρότυπα ISO 
IDMP: Regulation (EU) No 520/12012 (art. 25 & 26).  

«Η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης ορολογίας, μορφότυπου και προτύπων θα πρέπει να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης και να αποτρέπει την επικάλυψη των δραστηριοτήτων κωδικοποίησης που αφορούν 
τις ίδιες πληροφορίες. Θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών σε διεθνές επίπεδο». 
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Εικόνα 1. Πρότυπα ISO για χαρακτηρισμό φαρμακευτικών προϊόντων26 

 

Εικόνα 2. Εννοιολογικό μοντέλο για το χαρακτηρισμό φαρμακευτικών προϊόντων27 

                                                           

26 Πηγή: ISO TC 215, Working Group 6 (Pharmacy and Medicines Business), December 2014. 

27 https://www.idmp1.com/idmp-drug-dictionary/ 
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Παρατήρηση 

Υπάρχει εξαίρεση της συμμόρφωσης με το IDMP για την Ελλάδα μέχρι το 2025. 

3.1.1.2 SPOR 

To SPOR  αφορά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων για  Ουσίες (Substances),  Προϊόντα 
(Products),  Οργανισμούς (Organizations) και (Referentials) Δεδομένα Αναφοράς – Λίστες όρων, Ελεγχόμενα 
Λεξιλόγια, με τη «Χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης ορολογίας» και τη «Χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων 
μορφότυπων και προτύπων» στα φάρμακα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. 

Το SPOR, έχει εφαρμογή σε: 

1. e-submissions (ανθρώπινα και κτηνιατρικά) 
2. Pharmacovigilance 
3. Clinical Trials 
4. Good Manufacturing Practice,  

και αναμένεται να εφαρμοστεί, σε  

5. Safety Features for Medicinal Products 
6. HL7 (Διεθνές πρότυπο διασύνδεσης εφαρμογών σε όλο τον χώρο της Υγείας) 

Το SPOR υλοποιεί σταδιακά και υποστηρίζει τα πρότυπα ISO IDMP για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, με 
τις παρακάτω υπηρεσίες που καλύπτουν και τα φάρμακα κτηνιατρικής χρήσης: 

Οι  υπηρεσίες του SPOR  καλύπτουν τους τέσσερις τομείς των βασικών δεδομένων:  

 Υπηρεσίες διαχείρισης ουσιών (Substance Management Service, SMS): Εναρμονισμένα δεδομένα 
και ορισμοί για να προσδιορίζονται με μοναδικό τρόπο τα συστατικά που αποτελούν κάθε φάρμακο. 

 Υπηρεσίες διαχείρισης προϊόντων (Product Management Service, PMS): Εναρμονισμένα δεδομένα 
και ορισμοί προκειμένου να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο ένα φάρμακο ως προς τις 
ρυθμιζόμενες πληροφορίες (π.χ. άδεια κυκλοφορίας, συσκευασία). 

 Υπηρεσίες διαχείρισης οργανισμών (Organisations Management Service, OMS) - Δεδομένα που 
περιλαμβάνουν το όνομα του οργανισμού (π.χ. Εθνική αρχή, ΚΑΚ, εργοστάσιο παρασκευής,  Χορηγός)  
και τη διεύθυνση του τόπου που βρίσκεται, με μοναδικό τρόπο.  

 Υπηρεσίες διαχείρισης αναφοράς (Referentials Management Service, RMS) - λίστες όρων 
(ελεγχόμενα λεξικά) για την περιγραφή χαρακτηριστικών προϊόντων, π.χ. λίστες δοσολογικών 
μορφών, μονάδες μέτρησης και οδούς χορήγησης. 

OMS και RMS είναι οι πρώτες υπηρεσίες που θα κυκλοφορήσουν και παρέχουν τα θεμέλια δεδομένων για 
PMS και SMS. Το SMS και το PMS δεν είναι ενεργοποιημένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή των υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων SPOR διατίθενται στον εταιρικό ιστότοπο της EMA. 

Η πύλη SPOR28 παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων: 

 προβολή, αναζήτηση, εξαγωγή δεδομένων SPOR 

 ζήτηση για νέα και ενημερωμένα δεδομένα SPOR 

 μετάφραση δεδομένων SPOR 

 περιήγηση στη σχετική τεκμηρίωση SPOR 

                                                           

28 https://spor.ema.europa.eu/sporwi/  
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Οι διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων και ποιότητας δεδομένων διέπουν τις υπηρεσίες διαχείρισης 
δεδομένων SPOR για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει η υψηλότερη δυνατή ποιότητα δεδομένων για την 
υποστήριξη των ρυθμιστικών διαδικασιών της ΕΕ. 

Ενώ τα πρότυπα ISO IDMP σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, το SPOR ισχύει 
τόσο για τα  ανθρώπινης χρήσης  όσο και για τα  κτηνιατρικής χρήσης. Τα ανθρώπινα και κτηνιατρικά φάρμακα 
θα χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες SMS, OMS και RMS όσον αφορά τα δεδομένα, τη μορφή και τις 
διαδικασίες για την υποβολή και τη διατήρηση βασικών δεδομένων. 

Νομικό Πλαίσιο:   

 ΕΚ Αριθμ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 ΕΚ  Αριθμ. 520/2012, Αρθ. 25 και το Αρθ. 26 

 Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013, ΦΕΚ 10149 Β’ «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
αντίστοιχη της ΕΕ, Μέρος XI, ΚΕΦ.1, Αρθρ 133, παρ.4. 

H εφαρμογή του SPOR πραγματοποιείται υπό το συντονισμό και την εποπτεία του  EMA με την υποχρέωση 
συμμετοχής όλων των αρμόδιων αρχών για τα φάρμακα και όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του 
φαρμάκου (Φαρμ. Εταιρείες, παρασκευαστές, προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων, κλπ).  

Συμμετοχή του ΕΟΦ στο SPOR 

Ο ΕΟΦ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του έργου από την αρχή του πραγματοποιώντας και παρεμβάσεις 
στους επιμέρους τομείς.  Έχει ήδη προχωρήσει την εναρμόνιση των κωδικοποιήσεων  στα δεδομένα του 
πληροφοριακού του συστήματος, μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση του συνολικού 
έργου η οποία  αναμένεται βάσει  χρονοδιαγράμματος EMA μέσα στο 2022.  

3.1.2 Αυστραλία 

Η Αυστραλία είναι μια από της χώρες που έχει μεγάλη διάχυση τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της 
Υγείας σε όλα τα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης μέχρι και τον προσωπικό φάκελο ασθενούς. Στην 
Εικόνα 3 παρουσιάζεται το λειτουργικό πλαίσιο για την διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων 
(eMedications Management - eMM). Το λειτουργικό πλαίσιο περιγράφει τις βασικές δυνατότητες των 
επιχειρηματικών συστημάτων διαχείρισης φαρμάκων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 
ευκαιριών και κενών στη διαδικασία αυτοματοποίησης της διαχείρισης φαρμάκων, την ολοκλήρωση του 
συστήματος, την ποιότητα της πληροφόρησης και την τυποποίηση της ορολογίας. Το κεντρικό μητρώο 
φαρμακευτικών προϊόντων αναφέρεται στις ομάδες διαδικασιών 1) δημιουργία και συντήρηση καταλόγου 
και 2) την αλυσίδα εφοδιασμού. Το πεδίο εφαρμογής του λειτουργικού πλαισίου eMM καλύπτει ένα φάσμα 
διαδικασιών για όλη την πορεία του φαρμακευτικού προϊόντος, από την άδεια κυκλοφορίας του μέχρι τη 
διάθεση του, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών για την υποστήριξη αλυσίδας εφοδιασμού και 
εξαρτώμενων λειτουργιών όπως η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση. 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 64 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

 

Εικόνα 3. EMM functional framework model29 

To λειτουργικό πλαίσιο για τη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί μέρος της εθνικής 
στρατηγικής και του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την ηλεκτρονική υγεία στην Αυστραλία. 

3.1.3 Ηνωμένο Βασίλειο 

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων φαρμάκων (eMC30) περιέχει ενημερωμένες, εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το eMC διαθέτει 
περισσότερα από 10.600 έγγραφα, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο είτε 
από ευρωπαϊκούς κυβερνητικούς οργανισμούς που χορηγούν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων. Οι οργανισμοί 
αυτοί είναι ο Οργανισμός Φαρμακευτικών Προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Το eMC ξεκίνησε το 1999 και έχει γίνει μια καθιερωμένη ιστοσελίδα, η οποία 
εμπιστεύεται αξιόπιστες πληροφορίες για τα φάρμακα. Το eMC είναι ελεύθερο για χρήση και δεν χρειάζεται 
να καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία. Το eMC διαχειρίζεται και ανήκει στην Datapharm Communications 
Limited, γνωστή ως Datapharm. Συνεργαζόμαστε με τις φαρμακευτικές εταιρείες, το NHS και άλλους 
οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης για την παροχή καλών πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα. Το eMC 
περιέχει τρεις τύπους εγγράφων. 1) Σύνοψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, 2) Φυλλάδια πληροφοριών 

                                                           

29 https://developer.digitalhealth.gov.au/specifications/ehealth-foundations/ep-2121-2015 

30 https://www.medicines.org.uk/emc 
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ασθενών, 3) Υλικά ελαχιστοποίησης κινδύνων. Η σύνοψη χαρακτηριστικών του προϊόντος παρέχει στους 
επαγγελματίες υγείας, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί και νοσηλευτές, πληροφορίες για την συνταγογράφηση 
και την ορθή χρήση του φαρμάκου. Η σύνοψη χαρακτηριστικών του προϊόντος βασίζεται σε κλινικές δοκιμές 
που έχει πραγματοποιήσει μια φαρμακευτική εταιρεία και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δόση, τη 
χρήση και τις πιθανές παρενέργειες.  

3.1.4 Καναδάς 

Η βάση δεδομένων DrugBank31 είναι μια ολοκληρωμένη, ελεύθερη, ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Ως βάση βιοπληροφορικής και χημιοπληροφορικής, το 
DrugBank συνδυάζει λεπτομερή δεδομένα φαρμάκου (χημικά, φαρμακολογικά και φαρμακευτικά) με 
πληροφορίες σχετικά με το στόχο φαρμάκου (δηλαδή αλληλουχία, δομή και οδό). Λόγω του ευρέος πεδίου 
εφαρμογής του, της περιεκτικής αναφοράς και των περιγραφών των ασυνήθιστα λεπτομερών στοιχείων, η 
DrugBank είναι περισσότερο παρόμοια με μια εγκυκλοπαίδεια φαρμάκων παρά μια βάση δεδομένων 
φαρμάκων. Ως αποτέλεσμα, οι συνδέσεις με το DrugBank διατηρούνται για σχεδόν όλα τα φάρμακα που 
παρατίθενται στη Wikipedia. Η DrugBank χρησιμοποιείται ευρέως από τη βιομηχανία φαρμάκων, τους 
φαρμακοποιούς, τους φαρμακοποιούς, τους γιατρούς, τους φοιτητές και το ευρύ κοινό. Τα εκτεταμένα 
δεδομένα επέτρεψαν την ανακάλυψη και την ανατροπή ορισμένων υφιστάμενων φαρμάκων για τη θεραπεία 
σπάνιων και πρόσφατα εντοπισμένων ασθενειών. 

Η τελευταία έκδοση του DrugBank (έκδοση 5.1.1, κυκλοφόρησε στις 03.07.2018) περιέχει 11.889 
καταχωρήσεις φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 2.529 εγκεκριμένων φαρμάκων μικρού μορίου, 1.184 
εγκεκριμένα φάρμακα βιοτεχνολογίας (πρωτεΐνες/ πεπτίδια), 129 συνταγογραφούμενα φάρμακα και πάνω 
από 5.759 πειραματικά φάρμακα. Επιπροσθέτως, 5.131 αλληλουχίες μη-πλεονάζουσας πρωτεΐνης (δηλ. 
Στόχος φαρμάκου/ ένζυμο/ μεταφορέας/ φορέας) συνδέονται με αυτές τις καταχωρήσεις φαρμάκων. Κάθε 
καταχώριση DrugCard περιέχει περισσότερα από 200 πεδία δεδομένων, με το ήμισυ των πληροφοριών να 
αφιερώνεται σε δεδομένα φαρμάκων/ χημικών και το άλλο μισό να αφιερώνεται σε δεδομένα στόχων 
φαρμάκων ή πρωτεϊνών. 

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές (Μοντέλα, API)  

3.2.1 Προφίλ IHE 

Ο οργανισμός IHE32 διαθέτει τον τομέα Pharmacy33, o οποίος διαθέτει μία λίστα με σχετικά προφίλ 
ολοκλήρωσης (σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων) τα οποία βρίσκονται σε δοκιμαστική εφαρμογή 
(trial implementation). Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 [CMPD] – Community Medication Prescription and Dispense integrates prescription, validation and 
dispensation of medication in the ambulatory sector. 

 [MTP] – Community Medication Treatment Plan Document records the planning of medication to a 
patient. 

 [PRE] – Community Prescription Document records a prescription to a patient. 

 [PADV] – Community Pharmaceutical Advice Document records a pharmaceutical advice (validation 
outcome, management command, etc.) in response to a planned or prescribed medication. 

 [DIS] – Community Dispense Document records the dispensation of medication to a patient. 

                                                           

31 https://www.drugbank.ca 

32 https://www.ihe.net/  

33 https://wiki.ihe.net/index.php/Profiles#IHE_Pharmacy_Profiles  
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 [CMA] – Community Medication Administration Document records the administration of medication 
to a patient. 

 [PML] – Community Medication List carries a list of planned, prescribed, dispensed or administered 
medication to a patient. 

 [HMW] – Hospital Medication Workflow integrates prescription, validation, dispensation, distribution 
and administration of medication inside healthcare institutions. 

 [MMA] – Mobile Medication Administration connects EHRs with devices such as smartphones and 
smart pill boxes using RESTful web services.  

 [UBP] – Uniform Barcode Processing returns a FHIR resource (for a medication, device, patient, etc.) 
corresponding to a submitted barcode. 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο προφίλ του IHE που να σχετίζεται με την υλοποίηση κεντρικού καταλόγου 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

3.2.2 Master files HL7  

Στο πρότυπο HL7 v2.8.2 (Chapter 8) υπάρχουν ορισμοί και προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο που 
χρησιμοποιείται το πρότυπο για την διαχείριση των Master Files. Οι διαφορετικές κατηγορίες Master Files 
που υποστηρίζονται είναι: 

 general master file (chapter 8.5) 

 staff and health practitioner master files (chapter 8.7) 

 service/test/observations master files (chapter 8.8) 

 location (census and clinic) master files (chapter 8.9) 

 charge description master files (chapter 8.10) 

 clinical trials master filess (chapter 8.11) 

 inventory item master files (chapter 8.12) 

 DRG master files (chapter 8.13) 

Επίσης ορίζονται trigger events (chapter 8.3) και μηνύματα ειδοποιήσεων (notification messages, chapter 8.4) 
για την ενημέρωση και την κατανομή αλλαγών μεταξύ των master files διαφορετικών συστημάτων. 

Για την υλοποίηση καταλόγου φαρμάκων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές για το  
general master file (για τον ορισμό των φαρμάκων και των δοσολογιών,  συσκευασιών, δραστικών ουσιών, 
συχνοτήτων που σχετίζονται με αυτά) σε συνδυασμό με το charge description master file, για τον καθορισμό 
των τιμών τους. 

3.3 Μοντέλο ποιότητας προϊόντων λογισμικού ISO 25010  

Το ISO 25010 ορίζει την ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, ως το βαθμό κατά τον οποίο το σύστημα 
ικανοποιεί τις δηλωμένες και σιωπηρές ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών του και παρέχει έτσι 
αξία. 

Το μοντέλο ποιότητας προϊόντων λογισμικού περιγράφει τα εσωτερικά και εξωτερικά μέτρα ποιότητας του 
λογισμικού. Τα εσωτερικά μέτρα περιγράφουν ένα σύνολο στατικών εσωτερικών χαρακτηριστικών που 
μπορούν να μετρηθούν. Τα εξωτερικά μέτρα επικεντρώνονται περισσότερο στο λογισμικό ως ένα μαύρο 
πλαίσιο και περιγράφουν εξωτερικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν. Το μοντέλο κατηγοριοποιεί 
τις ιδιότητες ποιότητας προϊόντων λογισμικού σε οκτώ χαρακτηριστικά, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω 
εικόνα: λειτουργική καταλληλότητα, αποδοτικότητα απόδοσης, συμβατότητα,  ευχρηστία, αξιοπιστία,  
ασφάλεια, συντηρησιμότητα και φορητότητα. Κάθε χαρακτηριστικό αποτελείται από ένα σύνολο συναφών 
υπο-χαρακτηριστικών. 
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 Λειτουργική καταλληλότητα: Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα παρέχει 
λειτουργίες που ικανοποιούν δηλωμένες και σιωπηρές ανάγκες όταν χρησιμοποιείται υπό 
καθορισμένες συνθήκες 

 Αποτελεσματικότητα απόδοσης: Απόδοση σε σχέση με το ποσό των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 
υπό καθορισμένες συνθήκες. 

 Συμβατότητα: Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον  ένα σύστημα ή ένα συστατικό του μπορεί να 
ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα συστήματα και / ή να εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες του, 
ενώ μοιράζεται το ίδιο υλικό ή λογισμικό περιβάλλον. 

 Ευχρηστία: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, 
αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. 

 Αξιοπιστία: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα, προϊόν ή συστατικό εκτελεί καθορισμένες 
λειτουργίες υπό καθορισμένες συνθήκες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Ασφάλεια: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα προστατεύει πληροφορίες και 
δεδομένα, έτσι ώστε τα πρόσωπα ή άλλα προϊόντα ή συστήματα να έχουν βαθμό πρόσβασης σε 
δεδομένα ανάλογα με τους τύπους και τα επίπεδα αδειοδότησης. 

 Συντηρησιμότητα: Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον ένα προϊόν 
ή ένα σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί από τους συντηρητές. 

 Φορητότητα: Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον ένα σύστημα, ένα 
προϊόν ή ένα συστατικό μπορεί να μεταφερθεί από ένα υλικό, ή λογισμικό ή άλλο επιχειρησιακό 
περιβάλλον χρήσης σε άλλο. 

 

Εικόνα 4. ISO 25010: Μοντέλο ποιότητας προϊόντων λογισμικού 

 

  



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 68 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

4 Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης του ΕΚΦΟ 

Παρακάτω ακολουθεί η προτεινόμενη σχεδίαση του ΕΚΦΟ με βάση τις απαιτήσεις που προέκυψαν από την 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως αυτά περιγράφηκαν στις 
Ενότητες 2 και 3. 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης 

Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης για τον ΕΚΦΟ είναι τα εξής: 

 Είναι κλιμακωτή, επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη. 

 Μπορεί να καλύψει σημερινές, αλλά και μελλοντικές ανάγκες. 

 Είναι συμβατή με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. 

 Είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). 

 Δημιουργεί τις προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας για επέκταση του πεδίου εφαρμογής πέρα από τα 
σύνορα. 

 Υποστηρίζει τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία (αναφορικά με το περιεχόμενο). 

 Υποστηρίζει την αρχή της αναλογικότητας. 

 Εξασφαλίζει τις επενδύσεις σε υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή και πληροφοριακά συστήματα. 

4.2 Μελέτη διαλειτουργικότητας 

Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

Το νέο ΕΠΔ ανακοινώθηκε το 2017. Το ΕΠΔ παρέχει κατευθύνσεις, μέσα από σειρά συστάσεων, προς τις 
δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των οικείων δραστηριοτήτων 
διαλειτουργικότητας, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που 
υποστηρίζουν τις διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και διασφαλίζει ότι με την ισχύουσα και τη νέα 
νομοθεσία δεν διακυβεύονται οι προσπάθειες διαλειτουργικότητας. Για τους σκοπούς του ΕΠΔ, ως 
διαλειτουργικότητα νοείται η ικανότητα των οργανισμών να αλληλοεπιδρούν προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων στόχων, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων 
μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων ΤΠΕ. 

Σκοπός του ΕΠΔ είναι: 

 να εμπνεύσει τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να 
παρέχουν απρόσκοπτες ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες προς άλλες δημόσιες διοικήσεις, πολίτες 
και επιχειρήσεις που, στο μέτρο του δυνατού, είναι εκ προεπιλογής ψηφιακές (δηλαδή παρέχουν 
υπηρεσίες και δεδομένα κατά προτίμηση μέσω ψηφιακών διαύλων), εκ προεπιλογής διασυνοριακές 
(δηλαδή προσβάσιμες για όλους τους πολίτες στην ΕΕ) και εκ προεπιλογής ανοικτές (δηλαδή 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, συμμετοχή/ πρόσβαση και διαφάνεια)· 

 να παρέχει κατευθύνσεις προς τις δημόσιες διοικήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 
επικαιροποίηση των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας (NIF) ή των εθνικών πολιτικών, 
στρατηγικών και κατευθυντήριων γραμμών που προωθούν τη διαλειτουργικότητα. 

 να συμβάλει στην καθιέρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προωθώντας τη διασυνοριακή και 
διατομεακή διαλειτουργικότητα για την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών. 

Το ΕΠΔ προορίζεται να είναι πλαίσιο γενικής εφαρμογής που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις δημόσιες 
διοικήσεις στην ΕΕ. Προβλέπει τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, 
ενεργώντας ως κοινός παρονομαστής για συναφείς πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου 
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του ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, ενσωματώνοντας δημόσιες διοικήσεις, 
πολίτες και επιχειρήσεις.  

Το ΕΠΔ περιγράφει περιλαμβάνει επίσης ένα συνολικό μοντέλο διαλειτουργικότητας που αφορά τέσσερα 
επίπεδα διαλειτουργικότητας:  νομικό, οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνικό. 

 

Εικόνα 5. Εννοιολογικό μοντέλο ΕΠΔ 

Μητρώα Βάσης 

Τα μητρώα βάσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παροχής ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών. Ένα μητρώο 
βάσης είναι μια αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφοριών η οποία μπορεί και θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιείται ψηφιακά από άλλους, στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος και 
υπόλογος για τη συλλογή, τη χρήση, την ενημέρωση και τη διατήρηση των πληροφοριών. Τα μητρώα βάσης 
είναι αξιόπιστες πηγές βασικών πληροφοριών για στοιχεία δεδομένων, όπως πρόσωπα, εταιρείες, οχήματα, 
άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδούς. Αυτή η κατηγορία πληροφοριών αποτελεί τα «κύρια δεδομένα» για 
δημόσιες διοικήσεις και παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών. «Έγκυρο» στην παρούσα ανακοίνωση 
σημαίνει ότι ένα μητρώο βάσης θεωρείται η «πηγή» των πληροφοριών, δηλαδή δείχνει τη σωστή κατάσταση, 
είναι επικαιροποιημένο και διαθέτει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα και ακεραιότητα. 

Στην περίπτωση κατανεμημένων μητρώων, ένας ενιαίος οργανωτικός φορέας είναι υπεύθυνος και υπόλογος 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την εφαρμογή μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ορθότητά τους σε κάθε τμήμα του μητρώου. Τα εν λόγω μητρώα βρίσκονται υπό τον νομικό έλεγχο δημόσιων 
διοικήσεων, ενώ η λειτουργία και η διατήρησή τους μπορούν να ανατεθούν σε άλλους οργανισμούς, αν 
κρίνεται απαραίτητο. Για τις διοικήσεις είναι σημαντική η λήψη επισκόπησης υψηλού επιπέδου σχετικά με 
τη λειτουργία των μητρώων βάσης και των δεδομένων που αποθηκεύουν (μητρώο των μητρώων). 

Τομεακό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Υγείας 

Για τον τομέα της Υγείας, έχει αναπτυχθεί το λεγόμενο βελτιωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας 
για την ηλεκτρονική υγεία (ReEIF) διαμορφωμένο με εστίαση στη διαλειτουργικότητα σε φορείς υγείας. 
Παρότι δημιουργήθηκε προγενέστερα από το νέο ΕΠΔ και δεν έχει το εύρος των λεπτομερειών και της 
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ανάλυσης που υπάρχει στο νέο ΕΠΔ, περιέχει κάποια χρήσιμα στοιχεία για την διαλειτουργικότητα στον 
τομέα της υγείας.  

Στο ReEIF αναφέρεται η έννοια σενάρια χρήσης  ως απαραίτητα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
της ηλεκτρονικής υγείας σε διασυνοριακό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Το ReEIF προσφέρει όρους και 
μεθοδολογίες για την περιγραφή των προβλημάτων και των λύσεων ηλεκτρονικής υγείας σε όλη την Ευρώπη.  

4.2.1 Τεχνικό επίπεδο   

Το επίπεδο αυτό διαπραγματεύεται θέματα που άπτονται:   

 Δικτυακών υποδομών 

 Αρχιτεκτονική διασύνδεσης 

 Χρήση προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων 

 Ζητήματα ασφάλειας 

4.2.1.1 Λογική αρχιτεκτονική ΕΚΦΟ 

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει τη λογική αρχιτεκτονική του ΕΚΦΟ. 

 

Εικόνα 6. Σχηματική αναπαράσταση λογικής αρχιτεκτονικής συστήματος ΕΚΦΟ 

Βασικά συστατικά της λογικής αρχιτεκτονικής είναι τα εξής: 

 Το πληροφοριακό σύστημα ΕΚΦΟ  το οποίο είναι το μητρώο βάσης φαρμακευτικών προϊόντων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

 Οι πάροχοι δεδομένων (providers) που ενημερώνουν τον ΕΚΦΟ με δεδομένα σχετικά με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (P1, P2, P3 κλπ.).  
Η ενημέρωση του ΕΚΦΟ γίνεται με διαβαθμισμένη πρόσβαση.  Κάθε πάροχος δεδομένων 
ενημερώνει το ΕΚΦΟ σύμφωνα με το ρόλο και τις αρμοδιότητές του παρέχοντας τα δεδομένα για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία είναι υπεύθυνος να διαχειρίζεται. 
Οι πάροχοι της πληροφορίας είναι οι εξής: ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, καθώς και η επιτροπή ΗΤΑ 

 Οι καταναλωτές δεδομένων (consumers) είναι όλοι οι φορείς που ενημερώνονται από το ΕΚΦΟ με 
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (C1, C2, C3 κλπ.). Τα δεδομένα του ΕΚΦΟ είναι μεν ανοιχτά σε όλους 
τους φορείς που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για την υποστήριξη των επιχειρησιακών τους 
διαδικασιών, όμως η πρόσβαση των καταναλωτών είναι και πάλι διαβαθμισμένη. Κάθε καταναλωτής 
δεδομένων του ΕΚΦΟ έχει πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τα ρόλο και τις αρμοδιότητές του. 
Στους καταναλωτές ανήκουν εκτός από τους παρόχους των δεδομένων και άλλοι φορείς όπως 
νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρίες, επαγγελματίες υγείας, φαρμακεία, εταιρίες 
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πληροφορικής, κατασκευαστές λογισμικού κ.α. Τέλος, στους μελλοντικούς καταναλωτές ανήκουν και 
οι πολίτες.  

 Ο Διαχειριστής του ΕΚΦΟ  είναι ο υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του όπως π.χ. την 
διαχείριση των χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα και τις λειτουργικότητες 
σύμφωνα με το ρόλο τους, την διαχείριση της βάσης δεδομένων του ΕΚΦΟ κλπ.  

4.2.1.2 Τεχνική διαλειτουργικότητα – API   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, ενδεικτικά, οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα, οι οποίες θα είναι 
πλήρως παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Οι ενέργειες που έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάθε φορέας περιγράφονται στο Παράρτημα 7. Η 
παραμετροποίηση των σχετικών πινάκων που υποστηρίζουν τον μηχανισμό Role Based Access Control γίνεται 
από διαχειριστή του ΕΚΦΟ (ρόλος ADMINISTRATOR). 

Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Φαρμακευτικό προϊόν 

Καταχώρηση νέου 
φαρμακευτικού 
προϊόντος 

   √        

Ενημέρωση στοιχείων 
φαρμακευτικού 
προϊόντος 

   √        

Ενημέρωση στοιχείων 
ΙΦΕΤ φαρμακευτικού 
προϊόντος  

      √     

Ολοκλήρωση 
τιμολόγησης 
φαρμακευτικού 
προϊόντος 

        √   

Ολοκλήρωση 
αξιολόγησης 
φαρμακευτικού 
προϊόντος 

     √      

Προσθήκη 
φαρμακευτικού 
προϊόντος σε ομάδες 
φαρμάκου 

√  √ √ √ √ √  √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά ομάδα 
φαρμάκου 

Αφαίρεση 
φαρμακευτικού 
προϊόντος από ομάδες 
φαρμάκου 

√  √ √ √ √ √  √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά ομάδα 
φαρμάκου 

Προσθήκη νέας ομάδας 
φαρμάκου 

        √   
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Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Αφαίρεση ομάδας 
φαρμάκου 

        √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά ομάδα 
φαρμάκου 

Ενημέρωση ομάδας 
φαρμάκου 

        √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά ομάδα 
φαρμάκου 

Προσθήκη κατηγορίας 
ομάδας 

        √   

Αφαίρεση κατηγορίας 
ομάδας 

        √   

Ενημέρωση κατηγορίας 
ομάδας 

        √   

Προσθήκη νέου τύπου 
ειδοποίησης 

        √   

Αφαίρεση τύπου 
ειδοποίησης 

        √   

Ενημέρωση τύπου 
ειδοποίησης 

        √   

Προσθήκη ειδοποίησης 
σε φάρμακο 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

Αφαίρεση ειδοποίησης 
από φάρμακο 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  Μόνο από τον 
υπεύθυνο 
φορέα του 
τύπου 
ειδοποίησης 

Προσθήκη οδού 
χορήγησης 

   √        

Αφαίρεση οδού 
χορήγησης 

   √        

Ενημέρωση οδού 
χορήγησης 

   √        

Προσθήκη μορφής 
φαρμάκου 

   √        

Αφαίρεση μορφής 
φαρμάκου 

   √        

Ενημέρωση μορφής 
φαρμάκου 

   √        

Προσθήκη ATC ομάδας    √        
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Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Αφαίρεση ATC ομάδας    √        

Ενημέρωση ATC ομάδας    √        

Προσθήκη 
θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

    √       

Αφαίρεση 
θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

    √       

Ενημέρωση 
θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

    √       

Ενημέρωση 
διαγνώσεων ICD-10 

     √      

Ενημέρωση ποσοστού 
συμμετοχής ανά ICD-10 

        √   

Αναζήτηση 
τιμολογημένων 
φαρμάκων  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Αναζήτηση φαρμάκων 
μη τιμολογημένων 

√ √ √ √ √ √ √  √   

Αναζήτηση 
αξιολογημένων 
φαρμάκων 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

Αναζήτηση φαρμάκων 
μη αξιολογημένων 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

Ανάκτηση ομάδων 
φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

Ανάκτηση δραστικών 
ουσιών φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Ανάκτηση 
ειδοποιήσεων 
φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  Επιστρέφονται 
ειδοποιήσεις 
μόνο στον 
υπεύθυνο 
φορέα του 
τύπου 
ειδοποίησης 

Αναζήτηση φαρμάκου 
βάση SPC φίλτρων 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Καταχώρηση SPC 
φίλτρων φαρμάκου 

   √ √    √   

Ενημέρωση SPC 
φίλτρων φαρμάκου 

   √ √    √   
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Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Ανάκτηση ιστορικού 
αλλαγών φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

Τιμολόγηση 

Προσθήκη νέου είδους 
τιμής 

        √   

Αφαίρεση είδους τιμής         √   

Ενημέρωση είδους 
τιμής 

        √   

Προσθήκη τιμής 
φαρμάκου 

 √  √     √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά είδος τιμής 

Αλλαγή τιμής φαρμάκου  √  √     √  Με βάση τα 
δικαιώματα 
πρόσβασης 
ανά είδος τιμής 

Προσθήκη τιμής 
φαρμάκου ΙΦΕΤ 

      √     

Αλλαγή τιμής φαρμάκου 
ΙΦΕΤ 

      √     

Προσθήκη καναλιού 
διάθεσης 

        √   

Διαγραφή καναλιού 
διάθεσης 

        √   

Ανάκτηση δεδομένων 
εισόδου αλγορίθμου 
αποζημίωσης 

        √   

Καταχώρηση τιμών 
αποζημίωσης 

        √   

Ανάκτηση τρεχουσών 
τιμών φαρμάκου  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Για όλα ή 
επιλεγμένα 
είδη τιμών 
(είσοδος στην 
κλήση API)  

Ανάκτηση ιστορικού 
τιμών φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Για όλα ή 
επιλεγμένα 
είδη τιμών 
(είσοδος στην 
κλήση API) 

Κατάλογοι φαρμάκων 

Δημιουργία νέου 
καταλόγου φαρμάκων  

        √   
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Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Προσθήκη φαρμάκων 
σε κατάλογο 

        √   

Προσθήκη φαρμάκων 
με τιμές αποζημίωσης 
σε κατάλογο 

        √   

Αφαίρεση φαρμάκων 
από κατάλογο 

        √   

Δημοσίευση καταλόγου 
φαρμάκων 

        √   

Ανάκτηση καταλόγων 
φαρμάκου 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Προσθήκη ειδοποίησης 
για κατάλογο 

        √   

Δραστικές ουσίες 

Καταχώρηση νέας 
δραστικής ουσίας 

   √        

Ενημέρωση δραστικής 
ουσίας 

   √        

Διαγραφή δραστικών 
ουσιών 

   √        

Αναζήτηση δραστικών 
ουσιών 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Εταιρίες διανομής 

Προσθήκη νέας εταιρίας    √        

Αφαίρεση εταιριών    √        

Ενημέρωση στοιχείων 
εταιρίας 

   √        

Αναζήτηση εταιριών √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Ανάκτηση φαρμάκων 
εταιρίας 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Ρόλοι - Φορείς 

Προσθήκη φορέα         √   

Αφαίρεση φορέα         √   

Ενημέρωση ρόλου 
φορέα 

        √   

Προσθήκη νέου ρόλου         √   

Αφαίρεση ρόλου         √   
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Κλήση API Διοίκηση 
ΕΟΠΥΥ 

ΕΔ ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ ΗΔΙΚΑ ΗΤΑ ΙΦΕΤ ΚΑΚ ΥΥ Λοιποί Σχόλια 

Ενημέρωση 
δικαιωμάτων ρόλου 

        √   

Προσθήκη ενέργειας         √   

Αφαίρεση ενέργειας         √   

Ενημέρωση ενέργειας         √   

Πίνακας 6. Ενδεικτικές κλήσεις API ανά φορέα 

4.2.2 Σημασιολογικό επίπεδο  

Το επίπεδο αυτό διαπραγματεύεται θέματα που άπτονται της χρήσης:   

 λεξικών 

 τυχόν λίστες με κωδικούς που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν 

 αναγνωριστικά (identifiers)  

4.2.2.1 Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων ΕΚΦΟ  

Οι βασικές οντότητες του μοντέλου δεδομένων του ΕΚΦΟ είναι οι ακόλουθες: 

 Φαρμακευτικό  Προϊόν 

 SPC 

 Ποσοστό συμμετοχής 

 Δραστική Ουσία 

 Θεραπευτικό πρωτόκολλο 

 Τιμή προϊόντος 

 Είδος τιμής 

 Τιμή αποζημίωσης 

 Κανάλι διάθεσης 

 Ομάδα φαρμάκου 

 Κατηγορία ομάδας 

 Εταιρία διανομής 

 Κατάλογος  

 Περίοδος ισχύος καταλόγου 

 ATC  

 Μορφή φαρμάκου 

 Οδός χορήγησης 

 Διαγνώσεις ICD10 

 Χρήστης 

 Αρχείο ελέγχου 

 Ενέργεια 

 Ρόλος 

 Φορέας 

 Ειδοποίηση 

 Τύπος ειδοποίησης 
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Κατηγορία ομάδας

Τύπος ειδοποίησης

Δραστική ουσία

ATC

Εταιρία διανομής

Μορφή φαρμάκου

ICD10

Οδός χορήγησης

Κατάλογος

Ομάδα φαρμάκου

Είδος τιμής

Αρχείο ελέγχου

Χρήστης

Ενέργεια

Ρόλος

Φορέας

Ειδοποίηση

Ποσοστό 
συμμετοχής

SPC

Κανάλι διάθεσης

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

Τιμή αποζημίωσης

Περίοδος Ισχύος 
καταλόγου

Φαρμακευτικό προιόν

Τιμή προιόντος

Περιγραφή

Κωδικός ATCFK

ΚωδικόςPK

Τίτλος

Γονική 
ομάδα ATC

FK

Εμπορική ονομάσια

Κωδικός ATCFK

ΚΑΚFK

ΕπωνυμίαPK

Διεύθυνση

Αριθμός 
τηλεφώνου

Φαρμακοτεχνική 
μορφή

FK

Περιεκτικότητα

Δραστικές ουσίεςFK

Συσκευασία

Οδός χορήγησηςFK

Ενδείξεις ICD10FK

Αριθμός fax

Οδηγίες χρήσεις

Προφυλάξεις

Κωδικός ΕΟΦPK

Έδρα

ΦΟΧ

Επίπεδο

ΚωδικόςPK

Ονομασία προιοντος

Αριθμός δόσεων ανά 
συσκευασία

Barcode

ΚωδικόςPK

Περιγραφή

ΚωδικόςPK

Περιγραφή

DDD (Daily Define Dose)

Μονάδα μέτρησης

ΑΗΔ

ΚΗΘ

Τιμολογημένο

Ημ/νία τιμολόγησης

Ημ/νια καταχώρησης

ΈκδοσηPK

Φαρμακολογία

ΠΧΠ
ΚωδικόςPK

Περιγραφή

ΚωδικόςPK

Περιγραφή

Ημ/νία 
δημιουργίας

Ημ/νία 
δημοσίευσης

ΚατάλογοιFK

Ημ/νία 
έγκρισης

Ομάδες που ανήκειFK

ΌνομαPK

Περιγραφή

ΚωδικόςPK

Περιγραφή

Κωδικός 
φαρμάκου

FK

Ποσό

Είδος τιμήςFK

Υπεύθυνος 
φορέας

FK

Υπεύθυνος 
φορέας

FK

Αριθμός άδειας 
κυκλοφορίας

Αριθμός παρτίδαςFK

Ημερομηνία 
κυκλοφορίας

Αποσυρμένο

Ημερομηνία 
απόσυρσης

ΚωδικόςPK

ΧρήστηςFK

Ημερομηνία

Περιγραφή

Όνομα 
χρήστη

PK

Ονοματεπώντ
μο

Ημερομηνία 
εγγραφής

ΦορέαςFK

Πηγή

Ισχύει από

Ισχύει ως

ΌνομαPK

Περιγραφή

ΚωδικόςPK

ΕνέργειαFK

ΚωδικόςPK

Όνομα

ΕνέργειαFK

Ρόλος

Κατηγορία 
ομάδας

FK

Ονομασία

Ποσότητα

ΜΜ

Αντενδείξεις ICD10FK

Ασύμβατες 
ομάδες

FK

ΌνομαPK

Περιγραφή

ΌνομαPK

Υπέυθυνος 
φορέας

FK

ΕιδοποιήσειςFK

ΤύποςPK

ΗμερομηνίαPK

Σχόλιο

Ενεργή

ΦΠΑ

Μειωμένος ΦΠΑ

Σε κυκλοφορία

Κωδικός 
ICD10

FKPK

Κωδικός 
φαρμάκου

FKPK

Ποσοστό

Ημερομηνία λήξης 
πατέντας

ΦορέαςFK

Ορατή σεFK

Αξιολογημένο

Κωδικός 
φαρμάκου

FKPK

Φύλο

Ηλικία από

Ηλικία εως

Βάρος από

Ημερομηνία 
εισαγωγής

Βάρος εως

Ποσοτητα

Ειδικότητα 
ιατρού

ICD10

Διάρκεια 
θεραπείας

Συνολική 
ποσότητα

Ημερομηνία 
ενημέρωσης

Χρονικό 
περιθώριο

Ευρωπαικός κωδικός

Από LOT

Εως LOT

Ημερομηνία 
λήξης

ΚωδικόςPK

Όνομα

Κανάλι 
διάθεσης

FK

ΚωδικόςPK

Δραστική 
ουσία

FK

Περιγραφή

Κωδικός 
φαρμάκου

FKPK

ΚατάλογοςFKPK

Κωδικός 
ICD10

FKPK

Ποσό

Ισχύει από

Ισχύει εώς

Κωδικός 
καταλόγου

FKPK

Ισχύει από

Ισχύει εώς

Κωδικός 
καναλιού

FKPK

 

Εικόνα 7. Εννοιολογικό μοντέλο ΕΚΦΟ 
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Στις επόμενες δύο εικόνες παρουσιάζεται απλοποιημένο το εννοιολογικό μοντέλο της παραπάνω εικόνας με 
εστίαση στις βασικές οντότητες. 

 
Εικόνα 8. Απλοποιημένο εννοιολογικό μοντέλο ΕΚΦΟ 

 

 

Εικόνα 9. Παρουσίαση των οντοτήτων που σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν και τον κατάλογο 

Ακολουθεί περιγραφή των πινάκων (οντοτήτων) του εννοιολογικού μοντέλου. Για κάθε πίνακα 
περιγράφονται τα εξής: 

 Πεδίο: Το όνομα του πεδίου (χαρακτηριστικό) του πίνακα 

Φαρμακευτικό 
Προϊόν

Δραστική 
ουσία

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

SPC Εταιρία 
διανομής

ATCICD10

n..m

n..m

1..1 n..1

n..1
n..m

Ποσοστό 
συμμετοχής

1..n

1..m

Τιμή 
αποζημίωσης

1..1

Κατάλογος
n..m

n..m

1..m
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 Τύπος: Ο τύπος δεδομένων του πεδίου (αριθμός ακέραιος, αριθμός δεκαδικός, κείμενο, 
κωδικοποιημένη τιμή, λίστα κωδικοποιημένων τιμών, ημερομηνία, δυαδική τιμή, αρχείο). 

 Παράδειγμα/ σχόλια 

 ΕΜΑ/ EU: Ενδεικτική αντιστοίχιση πεδίου με EMA/ EU IDMP drug dictionary 

 ΦΕΚ: Αντιστοίχιση πεδίου με ΦΕΚ. Η αρίθμηση των ΦΕΚ, π.χ. ΦΕΚ [1] είναι με βάση την αρίθμηση της 
αναλυτικής λίστας ΦΕΚ στην ενότητα 2.1. 

4.2.2.1.1 Φαρμακευτικό προϊόν  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο 093360504   

Έκδοση  Κείμενο Η έκδοση της συγκεκριμένης εγγραφή του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Όταν 
καταχωρείται νέο φάρμακο ή 
ενημερώνονται τα στοιχεία του 
δημιουργείται μια νέα έκδοση ώστε να 
διατηρείται ιστορικότητα των αλλαγών 

Medicinal 
Product→Version 
Identifier 

 

Ευρωπαϊκός 
κωδικός 

Κείμενο Ευρωπαϊκός κωδικός φαρμάκου (για 
μελλοντική χρήση) 

  

Ημερομηνία 
καταχώρησης 

Ημερομηνία Η ημερομηνία που καταχωρήθηκε το 
φάρμακο στο ΕΚΦΟ. 

  

BarcodeΕΟΦ Κείμενο To barcode του φαρμακευτικού 
σκευάσματος, π.χ. 
2800933605048 

Package 
Description→PCID 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 78 

Εμπορική 
Ονομασία 

Κείμενο π.χ. Amoxil  Package 
Description→ 
Medicinal Product 
name 

 

Ενδείξεις ICD10 Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Ενδείξεις (ICD-10) για τις οποίες 
αποζημιώνεται (εφόσον το προϊόν 
αποζημιώνεται). Μπορεί να είναι πολλές 
ενδείξεις. 
Συνδέεται με μια έως και πολλές εγγραφές 
του πίνακα Διάγνωση ICD10 ο οποίος 
περιέχει τις ICD10 κωδικοποιήσεις 

  

Αντενδείξεις 
ICD10 

Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με καμία έως και πολλές 
εγγραφές του πίνακα Διάγνωση ICD10 ο 
οποίος περιέχει τις ICD10 κωδικοποιήσεις 

  

Ομάδες που 
ανήκει 

Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες εγγραφές 
του πίνακα Ομάδα φαρμάκου στον οποίο 
μπορούν δυναμικά να οριστούν οι ομάδες 
στις οποίες μπορεί να ανήκει κάποιο 
φάρμακο. π.χ. 

 Συνταγογραφούμενα 

 Αποζημιούμενα 

 Μη αποζημιούμενα 

 ΦΥΚ 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

 ΜΗΣΙΦΑ  

 ΓΕΔΙΦΑ 

Ονομασία 
προϊόντος  

Κείμενο AMOXIL CAPS 500MG/CAP BT x 24 (BLIST 
2x12) 

Package 
Description→ 
Package Description 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Κωδικός  ATC   Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα ATC 
με τις ATC κωδικοποιήσεις 
π.χ. J01CA04  

Medicinal Product → 
Classification System 
Value 

 

Φαρμακοτεχνική 
μορφή 

Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα 
Μορφή Φαρμάκου 
π.χ. CAP (κάψουλα) 

Package Description 
→Manufactured 
Dose Form 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Περιεκτικότητα   
Κείμενο 

π.χ. 500MG/CAP Package Description 
→Manufactured 
Dose Form 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

ΚΑΚ Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (π.χ. XXX 
Hellas Α.Ε.Β.Ε.Ε) 

Marketing 
Authorization → 
Marketing 
Authorization Holder 
identifier 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Δραστικές 
ουσίες   

 
Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες εγγραφές 
του πίνακα Δραστική ουσία  
π.χ. Amoxicillin 

Package Description 
→ substance 

ΦΕΚ [6], 
άρθρο 64 

Συσκευασία  Κείμενο Αριθμός μορφών (χάπια, κτλ.) ανά 
συσκευασία 
BT x 24 (BLIST 2x12) 

Package Description 
→ Package Item 
(Container)  Type 

ΦΕΚ [6], 
άρθρο 77 

DDD (Daily 
Define Dose) 

Αριθμός 
δεκαδικός 

Ημερήσια δόση φαρμάκου  
π.χ. 1,00 

 ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μονάδα μέτρησης για το πεδίο DDD 
π.χ. G 

Package 
Description→ Unit of 
Presentation 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

ΑΗΔ Αριθμός 
δεκαδικός 

Αριθμός ημερήσιας δόσης 
π.χ. 12,00 

Package 
Description→ 
Manufactured Item 
quantity 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

ΚΗΘ Αριθμός 
δεκαδικός 

Κόστος ημερήσιας θεραπείας π.χ. 0,240   

Αριθμός δόσεων 
ανά συσκευασία 

Αριθμός Ο αριθμός δόσεων της συσκευασίας στην 
μονάδα που ορίζεται από το πεδίο 
Φαρμακοτεχνική μορφή. 
π.χ. 30 ( CAPS ) 

Package 
Description→Package 
Item Quantity 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Οδός χορήγησης Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες εγγραφές 
του πίνακα Οδός χορήγησης 
π.χ. DT (Dental)  

Pharmaceutical 
Products→Route of 
Administration 

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Αξιολογημένο Δυαδική τιμή Παίρνει τιμές Ναι/ Όχι το οποίο καθορίζει αν 
έχει αξιολογηθεί  το φάρμακο και μπορεί να 
δημοσιευθεί σε κατάλογο αποζημιούμενων 
φαρμάκων. Μόνο τα αξιολογημένα 
φάρμακα θα πρέπει να είναι ορατά προς 
τρίτους (π.χ. νοσοκομεία) 

  

Τιμολογημένο Δυαδική τιμή Παίρνει τιμές Ναι/ Όχι το οποίο καθορίζει αν 
έχει τιμολογηθεί  το φάρμακο και μπορεί να 
δημοσιευθεί σε Δελτίο Τιμών. Μόνο τα 
τιμολογημένα φάρμακα θα πρέπει να είναι 
ορατά προς τρίτους (π.χ. νοσοκομεία) 

  

Ημερομηνία 
τιμολόγησης 

Ημερομηνία  Medicinal Product→ 
Version Date 

 

Κατάλογοι Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες εγγραφές 
του πίνακα Κατάλογος. Το πεδίο αυτό 
συνδέει το φάρμακο με καταλόγους στους 
οποίους περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη 
εγγραφή του φαρμακευτικού προϊόντος.  

  

Οδηγίες χρήσης Κείμενο  Οι οδηγίες χρήσεις σε ελεύθερο κείμενο   ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Προφυλάξεις  Κείμενο Προφυλάξεις σε ελεύθερο κείμενο  ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Φαρμακολογία  Κείμενο Φαρμακοδυναμική, Φαρμακοκινητική, 
Κλινικές Μελέτες σε ελεύθερο κείμενο 

  

ΦΟΧ  Κείμενο Το URL στο οποίο βρίσκεται το Φυλλάδιο 
οδηγιών χρήστη  

 ΦΕΚ [6], 
άρθρο 83 

ΠΧΠ Αρχείο Περίληψη Χαρακτηριστικών προϊόντος  ΦΕΚ [1], 
άρθρο 15 

Αριθμός άδειας 
κυκλοφορίας 

Κείμενο Αριθμός άδεια κυκλοφορίας προϊόντος Marketing 
Authorization → 
Marketing 
Authorisation 
Number   

ΦΕΚ [1], 
άρθρο 7 

Αριθμός 
παρτίδας 

Κείμενο Αριθμός παρτίδας προϊόντος  ΦΕΚ [1], 
άρθρο 106 

Σε κυκλοφορία Δυαδική τιμή Ένδειξη αν το προϊόν είναι σε κυκλοφορία   

Ημερομηνία 
κυκλοφορίας 

Ημερομηνία Ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντος   

Αποσυρμένο Δυαδική τιμή Ένδειξη αν το προϊόν έχει αποσυρθεί   

Ημερομηνία 
απόσυρσης 

Ημερομηνία Ημερομηνία απόσυρσης εφόσον έχει 
αποσυρθεί το προϊόν 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Ειδοποιήσεις Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Οι ειδοποιήσεις που έχουν καταχωρηθεί για 
το φάρμακο. Παίρνει τιμές από τον πίνακα 
Ειδοποίηση. Κάθε φάρμακο μπορεί να έχει 
πολλές ειδοποιήσεις. 

  

ΦΠΑ (ποσοστό) Αριθμός π.χ. 24   

Μειωμένος ΦΠΑ 
(ποσοστό) 

Αριθμός π.χ. 13   

Ημερομηνία 
λήξης πατέντας 

Ημερομηνία    

Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά φαρμακευτικού προϊόντος 

4.2.2.1.2 SPC 

Πίνακας SPC φίλτρων συνταγογράφησης. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός ΕΟΦ Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο κωδικός ΕΟΦ του φαρμάκου   

Φύλο Κωδικοποιημένη 
τιμή 

π.χ. Α = Άρρεν, Θ = Θήλυ,    

Ηλικία από Αριθμός δεκαδικός 15.0   

Ηλικία εώς Αριθμός δεκαδικός 70.0   

Βάρος από Αριθμός ακέραιος 25   

Βάρος εώς Αριθμός ακέραιος 80   

Ποσότητα Αριθμός ακέραιος 10   

Ειδικότητα ιατρού Κωδικοποιημένη 
τιμή 

π.χ. cardio (καρδιολόγος), dent 
(οδοντίατρος) 

  

Διάρκεια θεραπείας Αριθμός ακέραιος Σε ημέρες π.χ. 10   

ICD10 Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια έως και πολλές 
εγγραφές του πίνακα Διάγνωση ICD10 
ο οποίος περιέχει τις ICD10 
κωδικοποιήσεις 

  

Ημερομηνία εισαγωγής Ημερομηνία 15/12/2017   

Ημερομηνία 
ενημέρωσης 

Ημερομηνία 20/12/2017   

Χρονικό περιθώριο Αριθμός ακεραιος 10   

Συνολική ποσότητα Αριθμός δεκαδικός 20.0   
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4.2.2.1.3 Ποσοστό συμμετοχής  

Αφορά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου για κάθε συνδυασμό φαρμάκου-ασθένειας. Είναι η 
οντότητα που σχετίζει το φαρμακευτικό προϊόν με την ασθένεια (ICD-10). Κάθε φαρμακευτικό προϊόν 
σχετίζεται με μια ή περισσότερες ασθένειες (ICD-10) και το αντίστροφο. Επομένως το ποσοστό συμμετοχής 
ορίζεται μοναδικά για κάθε συνδυασμό κωδικού ICD-10 και κωδικού φαρμάκου. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός ICD-10 Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μία εγγραφή του πίνακα 
Διάγνωση ICD10 ο οποίος περιέχει τις 
ICD10 κωδικοποιήσεις 

  

Κωδικός φαρμάκου Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα 
Φαρμακευτικό προϊόν 

  

Ποσοστό  Αριθμός π.χ. 25   

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά ποσοστού συμμετοχής 

4.2.2.1.4 Δραστική ουσία 

Κάθε φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες. Στο Παράρτημα 
6 δίνεται ενδεικτική λίστα τιμών.  

Τα σχετικά API για την διαχείριση των δραστικών ουσιών  αναφέρονται στην ενότητα 4.2.1.2 και 
περιγράφονται στο Παράρτημα 8. Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα για τη διαχείριση των δραστικών 
ουσιών, θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μοναδικός κωδικός δραστικής ουσίας 
με βάση CAS Registry Number π.χ. 
61336-70-7  

Ingredient→ 
Substance 

 

Ονομασία  Κείμενο Amoxicillin Trihydrate   

Περιγραφή   Κείμενο Σύντομη περιγραφή   Ingredient→Ingredient 
Role 

 

Ποσότητα Δεκαδικός 
αριθμός 

   

ΜΜ Κείμενο Μονάδα μέτρησης   

Κωδικός  ATC   Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα 
ATC με τις ATC κωδικοποιήσεις 
π.χ. J01CA04 

  

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά δραστικής ουσίας 

4.2.2.1.5 Θεραπευτικό πρωτόκολλο 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κείμενο Μοναδικός κωδικός θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

  

Περιγραφή   Κείμενο Σύντομη περιγραφή     
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Δραστική ουσία  Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες 
εγγραφές του πίνακα Δραστική ουσία 

  

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

4.2.2.1.6 Είδος τιμής 

Περιλαμβάνει τα είδη τιμών που χρειάζεται να καταχωρηθούν για κάθε φάρμακο. (π.χ. χονδρική τιμή, λιανική 
τιμή, νοσοκομειακή τιμή, τιμή παραγωγού, εμπιστευτική τιμή). 

Μπορούν να οριστούν δυναμικά είδη τιμών φαρμάκου από τους χρήστες του ΕΚΦΟ ώστε στη συνέχεια να 
οριστούν τιμές για τα φάρμακα για καθένα από τα είδη τιμών (από τον πίνακα Τιμή προϊόντος). 

Κάθε είδος τιμής έχει έναν ή περισσότερους υπευθύνους φορείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την 
τιμή του.  Στο Παράρτημα 7 δίνεται ενδεικτική λίστα με τα είδη τιμών. 

Επίσης για κάθε είδος τιμής, με το πεδίο ορατό σε ορίζονται οι φορείς που έχουν δικαίωμα να δουν το 
συγκεκριμένο είδος τιμής. 

Τα σχετικά API για την διαχείριση του είδους τιμής αναφέρονται στην ενότητα 4.2.1.2 και περιγράφονται 
στο Παράρτημα 8. Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα για τη διαχείριση του είδους τιμής θα είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κείμενο Μοναδικός κωδικός που καθορίζει το 
είδος τιμής 

  

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή του είδους τιμής 
π.χ. Χονδρική τιμή, Λιανική τιμή, 
Νοσοκομειακή τιμή, τιμή παραγωγού 

  

Υπεύθυνος φορέας Κείμενο Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την 
καταχώρηση τιμής στο συγκεκριμένο 
είδος τιμής  
π.χ. ο ΕΟΦ είναι υπεύθυνος για τις τιμές 
παραγωγού, χονδρική και λιανική. 
Παίρνει τιμές από το πεδίο Κωδικός του 
πίνακα Φορέας. Μπορεί να συνδέεται με 
περισσότερες από μια εγγραφές του 
πίνακα Φορέας (παραπάνω από ένας 
υπεύθυνοι για ένα είδος τιμής) 

  

Ορατή σε Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Οι φορείς στους οποίους είναι ορατό το 
είδος τιμής. 
Παίρνει τιμές από το πεδίο Κωδικός του 
πίνακα Φορέας. Μπορεί να συνδέεται με 
περισσότερες από μια εγγραφές του 
πίνακα Φορέας.   

  

Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά είδους τιμής 
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4.2.2.1.7 Τιμή προϊόντος 

Οι τιμές φαρμάκου, μία για κάθε είδος τιμής και κανάλι διάθεσης. Όταν αλλάζει κάποια τιμή τότε 
δημιουργείται νέα εγγραφή για το συγκεκριμένο προϊόν και είδος τιμής με τη νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος 
(πεδίο Ισχύει από). 

Ειδικά για τα φάρμακα ΙΦΕΤ τα πεδία Ισχύει από και Ισχύει έως δεν χρησιμοποιούνται, και ο έλεγχος ισχύος 
της τιμής γίνεται με βάση τα πεδία Από LOT, Έως LOT και Ημερομηνία λήξης. 

Τα σχετικά API για την διαχείριση των τιμών αναφέρονται στην ενότητα 4.2.1.2 και περιγράφονται στο 
Παράρτημα 8. Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα για τη διαχείριση των τιμών, θα είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός προϊόντος Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με μια εγγραφή του πίνακα 
Φαρμακευτικό προϊόν 

  

Είδος τιμής Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες 
εγγραφές του πίνακα Είδος τιμής π.χ.  
Χονδρική τιμή, Λιανική τιμή, 
Νοσοκομειακή τιμή, τιμή παραγωγού, 
εμπιστευτική τιμή 

  

Κανάλι διάθεσης Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Συνδέεται με μια ή περισσότερες 
εγγραφές του πίνακα Κανάλι 
διάθεσης. 

  

Ισχύει από  Ημερομηνία Ημερομηνία από την οποία ισχύει η 
τιμή (εκτός από φάρμακα ΙΦΕΤ) 

  

Ισχύει ως Ημερομηνία Ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει η 
τιμή (εκτός από φάρμακα ΙΦΕΤ) 

  

Πηγή Κείμενο Πληροφορίες σχετικά με την πηγή της 
τιμής 

  

Από LOT Κείμενο Μόνο για φάρμακα ΙΦΕΤ. Καθορίζει τα 
όρια στις ταινίες γνησιότητας για τα 
οποία ισχύει η τιμή φαρμάκου. 

  

Έως LOT Κείμενο Μόνο για φάρμακα ΙΦΕΤ. Καθορίζει τα 
όρια στις ταινίες γνησιότητας για τα 
οποία ισχύει η τιμή φαρμάκου. 

  

Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία Μόνο για φάρμακα ΙΦΕΤ.    

Ποσό Αριθμός 
δεκαδικός 

Η τιμή του φαρμάκου για το είδος 
τιμής που καθορίζεται από το πεδίο 
Είδος τιμής 

 ΦΕΚ [6], 
άρθρο 2 

Πίνακας 12. Χαρακτηριστικά τιμής προϊόντος 

4.2.2.1.8 Τιμή αποζημίωσης 

Ο πίνακας όπου καταχωρούνται οι τιμές φαρμάκου ανά ICD10 για καταλόγους που περιλαμβάνουν τιμές 
αποζημιούμενων φαρμάκων.  



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός φαρμάκου Κωδικοποιημένη 
τιμή 

    

Κωδικός ICD10  Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με εγγραφή του πίνακα 
ICD10 

  

Κατάλογος Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με εγγραφή του πίνακα 
Κατάλογος 

  

Ποσό Αριθμός δεκαδικός    

Πίνακας 13. Χαρακτηριστικά τιμής αποζημίωσης 

4.2.2.1.9 Κανάλι διάθεσης 

Τα κανάλια διάθεσης του φαρμάκου.  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κείμενο Μοναδικός κωδικός του καναλιού 
διάθεσης 

  

Όνομα Κείμενο π.χ. Νοσοκομείο, Φαρμακείο, Ιδιωτικές 
κλινικές 

  

Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά καναλιού διάθεσης 

4.2.2.1.10 Ομάδα φαρμάκου 

Μπορούν να οριστούν δυναμικά ομάδες από τους χρήστες του ΕΚΦΟ ώστε στη συνέχεια να 
κατηγοριοποιηθούν τα φάρμακα σε αυτές (π.χ. συνταγογραφούμενα, ΜΗΣΥΦΑ, ΓΕΔΙΦΑ, ΦΥΚ).  

Κάθε φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να ανήκει σε μια ή περισσότερες ομάδες. 

Κάθε ομάδα έχει έναν ή περισσότερους υπευθύνους φορείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ταξινομήσουν ένα 
προϊόν στην ομάδα αυτή.  

Για κάθε ομάδα ορίζεται και η κατηγορία της ομάδας ώστε να υπάρχει διαχωρισμός τον ομάδων με βάση το 
κριτήριο ταξινόμησης του φαρμακευτικού προϊόντος στην ομάδα. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει μια ή 
περισσότερες ομάδες. 

Τέλος μπορούν να οριστούν μία ή περισσότερες ασύμβατες ομάδες, ώστε για κάθε ομάδα να ορίζονται οι 
ομάδες που δεν μπορεί να συνυπάρχουν με αυτήν στο ίδιο φάρμακο (π.χ. δε μπορεί ένα φάρμακο να ανήκει 
στην ομάδα ΦΥΚ και στην ομάδα ΜΗΣΥΦΑ).  

Στο Παράρτημα 7 δίνεται ενδεικτική λίστα τιμών. 

Τα σχετικά API για την διαχείριση της ομάδας φαρμάκου καθώς και της κατηγορίας ομάδας αναφέρονται 
στην ενότητα 4.2.1.2, (εντός της κατηγορίας των API για το φαρμακευτικό προϊόν), και περιγράφονται στο 
Παράρτημα 8.  

Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα για τη διαχείριση της ομάδας φαρμάκου και της κατηγορίας θα είναι 
πλήρως παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Για παράδειγμα, μόνο ο 
υπεύθυνος της ομάδας των ΦΥΚ (επιτροπή HTA)  μπορεί να εκτελέσει τις σχετικές κλήσεις API για προσθήκη 
φαρμακευτικού προϊόντος στην ομάδα των ΦΥΚ ή την αφαίρεση ενός φαρμακευτικού προϊόντος από την 
ομάδα των ΦΥΚ. 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Όνομα Κείμενο Όνομα ομάδας 
π.χ. αποζημιούμενα φάρμακα, 
συνταγογραφούμενα, ΜΗΣΥΦΑ, ΓΕΔΙΦΑ, 
ΦΥΚ κλπ. 

  

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή φαρμάκων που περιλαμβάνει 
η ομάδα 
π.χ. για τα αποζημιούμενα φάρμακα-> Η 
λίστα φαρμάκων που 
συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται  

  

Ασύμβατες ομάδες Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 
 
 
 
 

Η ομάδες στις οποίες δεν μπορεί να 
ανήκει ένα φάρμακο που ανήκει στην 
τρέχουσα ομάδα. Παίρνει τιμές από το 
πεδίο Όνομα του παρόντος πίνακα 
(Ομάδα φαρμάκου) και μπορεί να 
συνδέεται με περισσότερες από μία 
εγγραφές του. 
π.χ. για την ομάδα on patent το πεδίο 
αυτό θα συνδέεται με τις εγγραφές off 
patent με γενόσημα, off patent χωρίς 
γενόσημα, γενόσημα του πίνακα Ομάδα 
φαρμάκου. 

  

Κατηγορία ομάδας Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Η κατηγορία που ανήκει η ομάδα. 
Παίρνει τιμές από το πεδίο Όνομα του 
πίνακα Κατηγορία ομάδας. 
π.χ.  

 Τύπος διαδικασίας έγκρισης 
κυκλοφορίας φαρμάκου 
(κεντρική, αποκεντρωμένη, 
αμοιβαία, εθνική)  

 Νομικό καθεστώς (με ιατρική 
συνταγή, με περιορισμένη 
ιατρική συνταγή) 

 Τρόπος διάθεσης (Μόνο από 
Νοσοκομείο, Μόνο από 
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, Ιδιωτικά 
φαρμακεία κλπ.) 

  

Υπεύθυνος φορέας Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την 
επιλογή των φαρμάκων που θα 
συμπεριληφθούν στην συγκεκριμένη 
ομάδα. Μόνο ο υπεύθυνος φορέας έχει 
δικαίωμα να αντιστοιχίσει ένα φάρμακο 
στην συγκεκριμένη ομάδα.  
π.χ. η ΗΤΑ για τα φάρμακα που θα 
συμπεριληφθούν  στην ομάδα ΦΥΚ. 
Παίρνει τιμές από το πεδίο Κωδικός του 
πίνακα Φορέας. Μπορεί να συνδέεται με 
περισσότερες από μια εγγραφές του 
πίνακα Φορέας (παραπάνω από ένας 
υπεύθυνοι για μια ομάδα) 
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Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά ομάδας φαρμάκου 

4.2.2.1.11 Κατηγορία ομάδας 

Κάθε ομάδα φαρμάκου ανήκει σε μια κατηγορία ανάλογα με τα κριτήρια που καθορίζουν τα φάρμακα που 
θα ταξινομηθούν στην ομάδα. Για παράδειγμα οι ομάδες:  

 Με ιατρική συνταγή 

 Με περιορισμένη ιατρική συνταγή 

 Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή 

ανήκουν στην κατηγορία Τρόπος διάθεσης (νομικό καθεστώς).  

Στο Παράρτημα 7 δίνεται ενδεικτική λίστα τιμών για τις κατηγορίες. 

Τα σχετικά API για την διαχείριση της κατηγορίας ομάδας αναφέρονται στην ενότητα 4.2.1.2, (εντός της 
κατηγορίας των API για το φαρμακευτικό προϊόν), και περιγράφονται στο Παράρτημα 8.  

Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα για τη διαχείριση της κατηγορίας ομάδας θα είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Όνομα Κείμενο π.χ. 
Τρόπος διάθεσης (νομικό καθεστώς) 

  

Περιγραφή Κείμενο π.χ.  
 Αφορά τον τρόπο διάθεσης του 
φαρμακευτικού προϊόντος 

  

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά κατηγορίας ομάδας 

4.2.2.1.12 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Επωνυμία Κείμενο Επωνυμία εταιρίας Marketing 
Authorization→Marketing 
Authorization Holder 
name 

 

Έδρα Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Χώρα στην οποία εδρεύει Marketing 
Authorization→ Country 

 

Διεύθυνση   Κείμενο  Marketing 
Authorization→ 
Marketing Authorization 
Holder address 

 

Αριθμός τηλεφώνου Κείμενο    

Αριθμός fax Κείμενο    

Πίνακας 17. Χαρακτηριστικά κατόχου άδειας κυκλοφορίας 

4.2.2.1.13 Κατάλογος 

Ένας κατάλογος περιλαμβάνει μια λίστα φαρμάκων τα οποία δημοσιεύονται με ΦΕΚ ή υπουργική απόφαση, 
π.χ. Δελτία τιμών, Θετική Λίστα Ιουλίου 2018 - ΦΕΚ3009-Β-17_25-07-2018.  
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Κάθε φάρμακο μπορεί να περιλαμβάνεται σε παραπάνω από ένα καταλόγους. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κείμενο Ο κωδικός που καθορίζει μοναδικά τον 
κατάλογο 

  

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή περιεχομένων καταλόγου 
π.χ. Θετική Λίστα Ιουλίου 2018 - 
ΦΕΚ3009-Β-25-07-2018 

  

Ημερομηνία 
δημιουργίας 

Ημερομηνία    

Ειδοποιήσεις Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Οι ειδοποιήσεις που έχουν 
καταχωρηθεί για τον κατάλογο. 
Συνδέεται με τον πίνακα Ειδοποίηση. 
Κάθε κατάλογος μπορεί να έχει πολλές 
ειδοποιήσεις. 

  

Ημερομηνία έναρξης  
ισχύος 

Ημερομηνία    

Πίνακας 18. Χαρακτηριστικά καταλόγου 

4.2.2.1.14 Περίοδος ισχύος καταλόγου 

Στον πίνακα αυτό καταχωρείται η περίοδος ισχύος των καταλόγων ανά κανάλι διάθεσης. (π.χ. ένα Δελτίο 
τιμών μπορεί να έχει διαφορετική  ημερομηνία έναρξης ισχύος για  1) νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ΚΑΚ, 2) 
φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμοί, 3) φαρμακεία. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός καταλόγου Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με το πεδίου Κωδικός του 
πίνακα Κατάλογος 

  

Κωδικός καναλιού  Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Συνδέεται με το πεδίου Κωδικός του 
πίνακα Κανάλι διάθεσης 

  

Ισχύει από Ημερομηνία    

Ισχύει έως Ημερομηνία    

Πίνακας 19. Χαρακτηριστικά περιόδου ισχύος καταλόγου 

4.2.2.1.15 ATC 

Βλ. Παράρτημα 6 για λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

π.χ. Α01 Medicinal Product → 
Classification System 
Value 

 

Τίτλος Κείμενο π.χ. Στοματολογικά παρασκευάσματα   

Επίπεδο  Αριθμός Παίρνει τιμές από 1 έως 5   
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Γονική ομάδα ATC Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο κωδικός  ATC της γονικής ομάδας 
(παίρνει τιμές από το πεδίο Κωδικός 
του πίνακα ATC) 

  

Πίνακας 20. Χαρακτηριστικά ATC 

4.2.2.1.16 Μορφή φαρμάκου 

Βλ. Παράρτημα 6 για ενδεικτική λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Η φαρμακοτεχνική μορφή σε 
κωδικοποιημένη μορφή όπως ορίζεται 
στο  HL7(orderableDrugForm) 
π.χ. CAP, SYRUP 

Pharmaceutical 
Products→Administrable  
Dose Form 

 

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή μορφής φαρμάκου 
π.χ. Κάψουλα, Σιρόπι 

  

Μονάδα μέτρησης Κείμενο Η μονάδα μέτρησης της 
φαρμακοτεχνικής μορφής. 
π.χ. για σιρόπι (κωδικός  SYRUP) είναι 
ml 

  

Πίνακας 21. Χαρακτηριστικά μορφής φαρμάκου 

4.2.2.1.17 Οδός χορήγησης 

Βλ. Παράρτημα 6 για λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Η οδός χορήγησης σε κωδικοποιημένη 
μορφή  όπως ορίζεται στο Route of 
administration HL7 v2.5 
π.χ. DT 

Pharmaceutical 
Products→Route of 
Administration 

 

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή για τον κωδικό HL7. 
π.χ. Στοματική 

  

Πίνακας 22. Χαρακτηριστικά οδού χορήγησης 

4.2.2.1.18 Διάγνωση ICD10 

Βλ. Παράρτημα 6 για λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα / Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός 
Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο κωδικός ICD10 της διάγνωσης   

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή της διάγνωσης   

Πίνακας 23. Χαρακτηριστικά ICD10 διαγνώσεων 
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4.2.2.1.19 Χρήστης 

Περιέχει τους χρήστες του ΕΚΦΟ. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Όνομα χρήστη Κείμενο Ένα όνομα μοναδικό που έχει ο 
χρήστης στο σύστημα (username) 

  

Ονοματεπώνυμο Κείμενο    

Ημερομηνία εγγραφής Ημερομηνία    

Φορέας Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο κωδικός του φορέα στον οποίο 
ανήκει ο χρήστης. Παίρνει τιμή από το 
πεδίο Κωδικός του πίνακα Φορέας. 
Ένας φορέας μπορεί να έχει πολλούς 
χρήστες. 

  

Πίνακας 24. Χαρακτηριστικά χρήστη 

4.2.2.1.20 Αρχείο ελέγχου 

Περιέχει καταχωρήσεις για κάθε ενέργεια που γίνεται στο σύστημα ώστε να φαίνονται οι ενέργειες που έκανε 
κάθε χρήστης. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μοναδικός κωδικός της εγγραφής στο 
αρχείο ελέγχου 

  

Χρήστης Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Το όνομα χρήστη που έκανε την 
ενέργεια. Παίρνει τιμή από τον πεδίο 
Όνομα χρήστη του πίνακα Χρήστης 

  

Ημερομηνία Ημερομηνία Η ημερομηνία που έγινε η ενέργεια    

Ενέργεια Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Όνομα ενέργειας (κλήση API). Παίρνει 
τιμή από το πεδίο Όνομα του πίνακα 
Ενέργεια 

  

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή της ενέργειας (παράμετροι, 
αποτέλεσμα κλήσης) 

  

Πίνακας 25. Χαρακτηριστικά αρχείου ελέγχου 

4.2.2.1.21 Ενέργεια 

Περιέχει τις ενέργειες (API κλήσεις) του ΕΚΦΟ. Βλ. Παράρτημα 7 για ενδεικτική λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Όνομα Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Όνομα API κλήσης 
π.χ.  Ενημέρωση τιμής, Δημοσίευση 
καταλόγου 

  

Περιγραφή Κείμενο Περιγραφή της κλήσης   

Πίνακας 26. Χαρακτηριστικά ενέργειας 
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4.2.2.1.22 Ρόλος 

Περιέχει τους ρόλους του συστήματος ΕΚΦΟ και τις επιτρεπτές ενέργειες κάθε ρόλου. Βλ. Παράρτημα 7 για 
ενδεικτική λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μοναδικός κωδικός του ρόλου 
π.χ. Edit, Publish, View  

  

Ενέργεια Λίστα τιμών Οι επιτρεπτές ενέργειες για τον ρόλο 
(API κλήσεις). Παίρνει τιμή από τον 
πεδίο Όνομα του πίνακα Ενέργεια. 
Ένας ρόλος μπορεί να συνδέεται με 
πολλές εγγραφές του πίνακα Ενέργεια. 

  

Πίνακας 27. Χαρακτηριστικά ρόλου 

4.2.2.1.23 Φορέας 

Περιλαμβάνει λίστα με τους φορείς και τους ρόλους αυτών. Ένας φορέας μπορεί να έχει πολλούς ρόλους. 
Κάθε ρόλος περιλαμβάνει ένα σύνολο από ενέργειες. 

 Βλ. Παράρτημα 7 για ενδεικτική λίστα τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Κωδικός Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μοναδικός κωδικός φορέα   

Όνομα Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Το όνομα του φορέα 
π.χ. ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΗΤΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

  

Ρόλος Λίστα 
κωδικοποιημένων 
τιμών 

Ο ρόλος του φορέα στο ΕΚΦΟ. Μπορεί 
να έχει περισσότερους από έναν 
ρόλους. Συνδέεται με μια η 
περισσότερες εγγραφές του πίνακα 
Ρόλος (παίρνει τιμές από το πεδίο 
Κωδικός του πίνακα)  

  

Πίνακας 28. Χαρακτηριστικά φορέα 

4.2.2.1.24 Τύπος ειδοποίησης 

Περιέχει τους τύπους ειδοποίησης του συστήματος ΕΚΦΟ και για κάθε τύπο τον υπεύθυνο φορέα ο οποίος 
θα πρέπει να ενημερώνεται για τον συγκεκριμένο τύπο ειδοποίησης. Βλ. Παράρτημα 7 για ενδεικτική λίστα 
τιμών. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Όνομα Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Μοναδικό όνομα τύπου ειδοποίησης 
π.χ.  Προς έγκριση 

  

Υπεύθυνος Φορέας Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο κωδικός του φορέα που έχει 
δικαίωμα να δει τις ειδοποιήσεις του 
συγκεκριμένου τύπου. Παίρνει τιμή 
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Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

από το πεδίο Κωδικός του πίνακα 
Φορέας 

Πίνακας 29. Χαρακτηριστικά τύπου ειδοποίησης 

4.2.2.1.25 Ειδοποίηση 

Ο πίνακας που καταχωρούνται οι ειδοποιήσεις προς τους φορείς του ΕΚΦΟ. Κάθε εγγραφή του συνδέει ένα 
φάρμακο με μια ειδοποίηση προς κάποιον φορέα για το συγκεκριμένο φάρμακο. Την ειδοποίηση αυτή θα 
μπορεί να την βλέπει μόνο ο υπεύθυνος φορέας που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο ειδοποίησης. Για 
κάθε φάρμακο μπορεί να υπάρχουν πολλές ειδοποιήσεις. 

Πεδίο Τύπος Παράδειγμα/ Σχόλια EMA/ EU ΦΕΚ 

Τύπος Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο τύπος ειδοποίησης. Παίρνει τιμή από 
το πεδίο Όνομα του πίνακα Τύπος 
ειδοποίησης 

  

Ημερομηνία Ημερομηνία Η ημερομηνία που καταχωρήθηκε η 
ειδοποίηση 

  

Φορέας Κωδικοποιημένη 
τιμή 

Ο φορέας που καταχώρησε την 
ειδοποίηση.  
Παίρνει τιμή από το πεδίο Κωδικός του 
πίνακα Φορέας 

  

Σχόλιο Κείμενο Σχόλιο για την ειδοποίηση   

Ενεργή Δυαδική τιμή Ένδειξη αν η ειδοποίηση είναι ενεργή    

Πίνακας 30. Χαρακτηριστικά ειδοποίησης 

4.2.3 Οργανωτικό επίπεδο 

Το επίπεδο αυτό διαπραγματεύεται θέματα που άπτονται:   

 Οργανωτικών δομών 

 Συνεργασίας 

 Πολιτικές επιπέδου υπηρεσιών 

 Διαδικασίες διακυβέρνησης 

 Επιχειρησιακά μοντέλα 

4.2.3.1 Σενάρια χρήσης ΕΚΦΟ  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή ενδεικτικών σεναρίων χρήσης του ΕΚΦΟ λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα εξής σενάρια: 

 Βασικές λειτουργίες ενημέρωσης ΕΚΦΟ 
o Αντιστοίχιση φαρμακευτικού προϊόντος με ομάδες  
o Απόδοση τιμής φαρμακευτικού προϊόντος  

 Αξιολόγηση νέου φαρμάκου στον ΕΚΦΟ 

 Εθνικοί Κατάλογοι 
o Δημοσίευση καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων  
o Δελτίο τιμών 
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 Διαχείριση φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ 

Να σημειωθεί ότι τα σενάρια χρήσης που περιγράφονται είναι ενδεικτικά και υποστηρίζονται από 
συγκεκριμένες κλήσεις API  που υποστηρίζονται από το ΕΚΦΟ. Το σύνολο των κλήσεων API περιγράφεται 
στην ενότητα 4.2.1.2. Οι επιτρεπτές κλήσεις API ανά φορέα, θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες με βάση 
τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα και θα μπορούν να οριστούν από τον Διαχειριστή του ΕΚΦΟ, μέσω του 
μηχανισμού RBAC που θα υποστηρίζεται από τον ΕΚΦΟ. 

4.2.3.1.1 Αντιστοίχιση φαρμακευτικού προϊόντος με ομάδες  

Με αυτό το σενάριο χρήσης: 

 Ο ΕΟΦ δίνει τους περισσότερους από τους χαρακτηρισμούς των φαρμάκων όπως αναφέρεται στην 
ενότητα 2.1 (π.χ. on-off patent, γενόσημα, ναρκωτικά, κλπ.) 

 Ο ΕΟΠΥΥ επιλέγει και χαρακτηρίζει τα φάρμακα  σε:  
o φάρμακα προέγκρισης,  
o φάρμακα που χορηγούνται μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ,  
o φάρμακα που εξαιρούνται φαρμακευτικής δαπάνης ιατρού (δεν προσαρτάται στο πλαφόν) 
o φάρμακο εξωσωματικής (έντυπη και όχι ηλεκτρονική προέγκριση δεν εντάσσεται στο ΣΗΠ) 
o φάρμακα που εξαιρούνται από το πλαφόν- στόχο γενοσήμων και  
o φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ 

 Η επιτροπή HTA χαρακτηρίζει τα φάρμακα σε:  
o Φάρμακα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση (retail),  
o στα ΦΥΚ τα οποία επιπλέον κατηγοριοποιούνται στις εξής υπο-ομάδες:   

― σε φάρμακα υψηλού κόστους αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης (1Α)  
― σε φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται και σε νοσοκομείο και εκτός 

νοσοκομείου (1Β) 
o αποζημιούμενα 
o μη αποζημιούμενα 

 Η ΗΔΙΚΑ χαρακτηρίζει τα φάρμακα: 
o Σε πρωτόκολλο (κατόπιν οδηγίας από επιτροπή πρωτοκόλλων)  
o Σε πρωτόκολλο με όριο ηλικίας  (κατόπιν οδηγίας από επιτροπή πρωτοκόλλων)  
o Ισοδύναμο φάρμακο  

 Ο ΙΦΕΤ χαρακτηρίζει τα φάρμακα σε ανταλλάξιμο. 

Αναλυτικά οι ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιεί τα φάρμακα ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στην ενότητα 
2.1 και στο πίνακα Ομάδα φαρμάκου στο Παράρτημα 7. 

Προϋποθέσεις σεναρίου 

Προϋπόθεση για αυτό το σενάριο είναι να έχει προηγηθεί η εισαγωγή των φαρμάκων στο σύστημα από τον 
ΕΟΦ.  

Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο χρήστης του ΕΚΦΟ μέσω UI που καλεί το API κάνει αναζήτηση φαρμάκων (αξιολογημένων ή μη, 
τιμολογημένων ή μη), με τα κριτήρια που επιθυμεί. 

2. Επιστρέφεται στον χρήστη η λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και εμφανίζεται στο 
UI του. 
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3. Μέσω του UI επιλέγει τα φάρμακα και την ομάδα στην οποία θα ταξινομηθούν. Μπορεί να επιλέξει 
μόνο κάποια από τις ομάδες στις οποίες ο φορέας έχει δικαίωμα ταξινόμησης φαρμάκων στη 
συγκεκριμένη ομάδα. 

4. Ταξινομεί τα φάρμακα στην ομάδα με την αντίστοιχη κλήση του API μέσω του UI. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 

ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

ΦΟΡΕΑΣ
<<UI>>

Αναζήτηση φαρμάκων 

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Προσθήκη/αφαίρεση 
φαρμακευτικού 

προϊόντος σε/από 
ομάδα φαρμάκου Ενημέρωση 

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

 
Εικόνα 10. Αντιστοίχιση φαρμακευτικού προϊόντος με ομάδες 

4.2.3.1.2 Απόδοση τιμής φαρμακευτικών προϊόντων 

Με αυτό το σενάριο χρήσης:  

 Ο ΕΟΦ καταχωρεί τις τιμές παραγωγού, χονδρική, λιανική.  

 Η ΕΔ καταχωρεί την εμπιστευτική τιμή. 

Αναλυτικά τα είδη τιμών που καθορίζει ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο πίνακα Είδος Τιμής στο 
Παράρτημα 7. 

Προϋποθέσεις σεναρίου 

Προϋπόθεση για αυτό το σενάριο είναι να έχει προηγηθεί η εισαγωγή των φαρμάκων στο σύστημα από τον 
ΕΟΦ. 

Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο χρήστης του ΕΚΦΟ μέσω UI που καλεί το API κάνει αναζήτηση φαρμάκων (αξιολογημένων ή μη, 
τιμολογημένων ή μη), με τα κριτήρια που επιθυμεί. 

2. Επιστρέφεται στον χρήστη η λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και εμφανίζεται στο 
UI του. 

3. Μέσω του UI επιλέγει το φάρμακο και τα είδη τιμών που θέλει να καταχωρήσει. Μπορεί να επιλέξει 
μόνο κάποια από τα είδη τιμών για τις οποίες ο φορέας έχει δικαίωμα επεξεργασίας. 

4. Αποδίδει τιμές στα επιλεγμένα είδη τιμών με την αντίστοιχη κλήση του API μέσω του UI. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 
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ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

ΦΟΡΕΑΣ
<<UI>>

Αναζήτηση φαρμάκων 

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Αλλαγή τιμών φαρμάκου

Ενημέρωση 

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Ανάκτηση τρέχουσών τιμών φαρμάκου 

Προβολή τιμών 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

 
Εικόνα 11. Απόδοση τιμής φαρμακευτικών προϊόντων 

4.2.3.1.3 Αξιολόγηση νέου φαρμάκου στον ΕΚΦΟ  

Προϋποθέσεις σεναρίου 

 Προαπαιτούμενο για αυτό το σενάριο είναι το  φάρμακο να έχει πάρει έγκριση για κυκλοφορία, (τόσο 
για φάρμακα τα οποία εγκρίνει ο ΕΟΦ αλλά και για τα φάρμακα που έχει εγκρίνει μόνο ο ΕΜΑ), και 
να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΕΟΦ. 

 Το σύστημα του ΕΟΦ διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ μέσω του API (με είσοδο τα διαθέσιμα δεδομένα 
για το φάρμακο, δηλαδή τη βασική πληροφορία, τις ομάδες φαρμάκου για τις οποίες είναι υπεύθυνος 
ο ΕΟΦ κλπ.) και εισάγει το φαρμακευτικό προϊόν στον ΕΚΦΟ.  

Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο ΚΑΚ κάνει ηλεκτρονική αίτηση προς την επιτροπή ΗΤΑ για αξιολόγηση του φαρμάκου (χωρίς να έχει 
ακόμη το φάρμακο τιμή). Αυτή η ενέργεια είναι εκτός του ΕΚΦΟ.  
Επιπλέον, ο ΚΑΚ με κλήση API αναζητά στον ΕΚΦΟ το φάρμακο το οποίο αιτείται να αξιολογηθεί. Το  
ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και στην συνέχεια ο ΚΑΚ 
προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «προς αξιολόγηση».  

2. Η επιτροπή ΗΤΑ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ και κάνει αναζήτηση για 
φάρμακα μη αξιολογημένα που έχουν ειδοποίηση τύπου «προς αξιολόγηση».  

3. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια, και αυτά εμφανίζονται 
στην επιτροπή ΗΤΑ η οποία τα αξιολογεί. Επιπλέον, η HTA μπορεί να επιλέξει και να αντιστοιχίσει τα 
φάρμακα στις ομάδες «αποζημιούμενα» και «μη αποζημιούμενα» μέσω κλήσης API. (Η ενέργεια 
αυτή του χαρακτηρισμού ενός φαρμάκου σε αποζημιούμενο ή μη αποζημιούμενο δεν γίνεται πάντα 
στο βήμα αυτό αλλά μπορεί να γίνει σε επόμενο βήμα μετά  την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
από την ΕΔ).   

4. Η επιτροπή ΗΤΑ με κλήση API προσθέτει ειδοποίηση τύπου «προς διαπραγμάτευση» στο φάρμακο.  
5. Η ΕΔ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ κάνει αναζήτηση για φάρμακα μη 

αξιολογημένα που έχουν ειδοποίηση τύπου «προς διαπραγμάτευση». 
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6. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και αυτά εμφανίζονται 
στην ΕΔ.    

7. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται μια διαδικασία μυστικής συμφωνίας κατά την οποία προκύπτει μια 
εμπιστευτική τιμή κατόπιν εκπτώσεως μη ορατή στο κοινό και διαθέσιμη μόνο στο διοικητή του 
ΕΟΠΥΥ, την Δνση φαρμάκων, τον οικονομικό διευθυντή του ΕΟΠΥΥ, την  ΗΤΑ, τον ΙΦΕΤ και την  ΕΔ.  

8. Η ΕΔ με κλήση κατάλληλου API καταχωρεί την εμπιστευτική τιμή του φαρμάκου εφόσον υπάρχει 
συμφωνία. (Επιπλέον, εκτός από την εμπιστευτική τιμή, καταχωρεί σε ελεύθερο κείμενο την 
περιγραφή της συμφωνίας π.χ. περίοδο ισχύος κλπ.).  
Αν το φάρμακο αποζημιώνεται και υπάρχει εμπιστευτική συμφωνία έκπτωσης, τότε η συμμετοχή του 
ασθενούς κατά την εκτέλεση της συνταγής στα ιδιωτικά φαρμακεία, μειώνεται για την διάρκεια της 
συμφωνίας από 25% σε 10% και από 10% σε 0%. 

9. Η ΕΔ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης» 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης (αν δηλαδή υπάρχει συμφωνία ή όχι). 

10. Η επιτροπή ΗΤΑ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με το ΕΚΦΟ και κάνει αναζήτηση για 
φάρμακα μη αξιολογημένα που έχουν ειδοποίηση τύπου «ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης».   

11. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και αυτά εμφανίζονται 
στην επιτροπή ΗΤΑ . 

12. Η επιτροπή HTA επιλέγει και αντιστοιχίζει τα φάρμακα στις ομάδες «αποζημιούμενα» και «μη 
αποζημιούμενα» μέσω κλήσης API (για όσα φάρμακα δεν έχει ήδη γίνει αυτό, βλ. βήμα 4). Επιπλέον, 
και εφόσον το φάρμακο αποζημιώνεται, η επιτροπή ΗΤΑ με κλήση API καταχωρεί τις διαγνώσεις ICD-
10 για τις οποίες αποζημιώνεται το φάρμακο.  

13. Η επιτροπή ΗΤΑ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «ολοκλήρωση 
αξιολόγησης». Ταυτόχρονα με κλήση API χαρακτηρίζει το φάρμακο ως «αξιολογημένο».  

Παρατηρήσεις: 

 Η έκδοση του καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων περιγράφεται στο σενάριο «Δημοσίευση 
Καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων». 

 Το ΕΚΦΟ υποστηρίζει τη διαχείριση ρόλων σε επίπεδο φορέων η οποία γίνεται από τον διαχειριστή 
του ΕΚΦΟ (βλ. ρόλος ADMINISTRATOR στο Παράρτημα 7). Η διαχείριση του ρόλων των χρηστών εντός 
του φορέα προτείνεται να υλοποιηθεί σε επίπεδο εφαρμογής του φορέα. Η επιτροπή HTA και η ΕΔ 
θεωρούνται ως «φορείς» οπότε η διαχείριση του ρόλου τους αφορά και αυτούς. Επιπλέον για το θέμα 
της εμπιστευτικής τιμής, (που πρέπει να είναι ορατή στο διοικητή του ΕΟΠΥΥ, την Δνση φαρμάκων, 
τον οικονομικό διευθυντή του ΕΟΠΥΥ, την  ΗΤΑ, τον ΙΦΕΤ και την  ΕΔ), ορίζεται ως «φορέας» και η 
Διοίκηση ΕΟΠΥΥ (Διευθυντής ΕΟΠΥΥ, Οικονομικός Διευθυντής) ώστε να υποστηρίζεται η διαχείριση 
του ρόλου της από το ΕΚΦΟ.  
 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 
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ΚΑΚ
<<UI>>

ΗΤΑ
<<UI>>

ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

Αναζήτηση φαρμάκων μη αξιολογημένων
(με ειδοποίηση "προς αξιολόγηση")

Προβολή λίστας φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Προσθήκη/αφαίρεση φαρμακευτικού
 προϊόντος σε/από ομάδα φαρμάκου

(για την ομάδα "αποζημιούμενα" και "μη αποζημιούμενα") Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Αξιολόγηση φαρμάκων

ΕΔ
<<UI>>

Προσθήκη τιμής φαρμάκου
(εμπιστευτική τιμή)

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Εισαγωγή εμπιστευτικής τιμής 

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

στο φάρμακο 
(προς αξιολόγηση)

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

στο φάρμακο 
(προς διαπραγμάτευση)

Αναζήτηση φαρμάκων 
μη αξιολογημένων

(με ειδοποίηση 
"προς διαπραγμάτευση")

Προβολή λίστας φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Αναζήτηση φαρμάκων 
μη αξιολογημένων

(με ειδοποίηση "ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης")

Προβολή λίστας φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ενημέρωση διαγνώσεων ICD-10

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Ολοκλήρωση αξιολόγησης

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

στο φάρμακο 
(ολοκλήρωση 

διαπραγμάτευσης)

Ενημέρωση

Ενημέρωση

Αναζήτηση φαρμάκων μη αξιολογημένων

Προβολή λίστας φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Προσθήκη/αφαίρεση φαρμακευτικού
 προϊόντος σε/από ομάδα φαρμάκου

(για την ομάδα "αποζημιούμενα" και "μη αποζημιούμενα")

Ολοκλήρωση αξιολόγησης φαρμάκου

 
Εικόνα 12. Αξιολόγηση φαρμάκου στο ΕΚΦΟ 
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Παράλληλα και ανεξάρτητα από το σενάριο αξιολόγησης νέου φαρμάκου στον ΕΚΦΟ γίνονται τα εξής:  

 ΕΟΠΥΥ 
 
1. Ο ΕΟΠΥΥ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με το ΕΚΦΟ κάνει αναζήτηση για φάρμακα με 

διάφορα κριτήρια όπως π.χ. μη αξιολογημένα, αξιολογημένα, αποζημιούμενα, μη 
αποζημιούμενα κλπ.  

2. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και τα φάρμακα 
εμφανίζονται στον ΕΟΠΥΥ. 

3. Ο ΕΟΠΥΥ με κλήση του API αντιστοιχεί το φάρμακο στις ομάδες (για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ είναι ο 
υπεύθυνος φορέας). 

4. Ο ΕΟΠΥΥ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «έλαβα γνώση».  
 

 ΗΔΙΚΑ 
 
1. Η ΗΔΙΚΑ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ κάνει αναζήτηση για φάρμακα με 

διάφορα κριτήρια όπως π.χ. μη αξιολογημένα, αξιολογημένα, αποζημιούμενα, μη 
αποζημιούμενα κλπ.  

2. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια, και τα φάρμακα 
εμφανίζονται στην ΗΔΙΚΑ. 

3. Η ΗΔΙΚΑ με κλήση του API αντιστοιχεί το φάρμακο στις ομάδες (για τις οποίες η ΗΔΙΚΑ είναι ο 
υπεύθυνος φορέας). Επιπλέον, με κλήση του API συσχετίζει το φάρμακο με κάποιο πρωτόκολλο. 

4. Η ΗΔΙΚΑ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «έλαβα γνώση». 
 

 ΥΥ 
 
1. Το ΥΥ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ κάνει αναζήτηση για φάρμακα  με 

διάφορα κριτήρια όπως π.χ. μη αξιολογημένα, αξιολογημένα, αποζημιούμενα, μη 
αποζημιούμενα κλπ.  

2. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια  και τα φάρμακα 
εμφανίζονται στο ΥΥ. 

3. Το ΥΥ με κλήση κατάλληλου API εφόσον απαιτείται καταχωρεί στο φάρμακο το ποσοστό 
συμμετοχής ασθενή ανά ICD-10. 

4. Επιπλέον με τα παραπάνω βήματα ή και ανεξάρτητα από αυτά, το ΥΥ με κλήση του API αντιστοιχεί 
το φάρμακο στις ομάδες (για τις οποίες το ΥΥ είναι ο υπεύθυνος φορέας). 

4.2.3.1.4 Δημοσίευση καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων 

Προϋποθέσεις σεναρίου  

Προϋπόθεση για αυτό το σενάριο είναι να έχει προηγηθεί η εισαγωγή των φαρμάκων στο σύστημα και η 
αξιολόγησή τους όπως παρουσιάζεται στο σενάριο «Αξιολόγηση νέου φαρμάκου στο ΕΚΦΟ». 

Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Το ΥΥ μέσω UI που καλεί το API κάνει αναζήτηση με τα κριτήρια που απαιτούνται για το 
φιλτράρισμα των φαρμάκων που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο (π.χ. για τον κατάλογο 
αποζημιούμενων φαρμάκων η αναζήτηση είναι για αξιολογημένα φάρμακα, ή φάρμακα με 
ειδοποίηση τύπου «ολοκλήρωση αξιολόγησης»).  

2. Επιστρέφεται στο ΥΥ η λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και εμφανίζεται στο UI 
του. 
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3. Το ΥΥ μέσω UI που καλεί το API δημιουργεί νέο κατάλογο στο ΕΚΦΟ.  
4. Μέσω του UI που καλεί το API το ΥΥ επιλέγει τα φάρμακα τα οποία θα μπουν στον κατάλογο και με 

κλήση του API τα προσθέτει σε αυτόν. 
5. Επιπλέον, υπολογίζονται και καταχωρούνται αυτόματα οι τιμές αποζημίωσης για τα αποζημιούμενα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Ο υπολογισμός των τιμών αποζημίωσης γίνεται από σχετική εφαρμογή που 
υλοποιεί τον αλγόριθμο αποζημίωσης και διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ. 

6. Στην συνέχεια ακολουθεί μια διαδικασία (εκτός ΕΚΦΟ), όπου ο Υπουργός ενημερώνεται σχετικά και 
ετοιμάζεται η σχετική υπουργική απόφαση ή ΦΕΚ για την έκδοση καταλόγου αποζημιούμενων 
φαρμάκων  

7. Το ΥΥ με κλήση API ενημερώνει τον κατάλογο με τα στοιχεία της υπουργικής απόφασης ή ΦΕΚ και 
δημοσιεύει τον κατάλογο/ δελτίο τιμών με την αντίστοιχη κλήση του API. 

8. Το ΥΥ καταχωρεί με κλήση API ειδοποίηση τύπου «Δημοσίευση νέου καταλόγου» στον συγκεκριμένο 
κατάλογο. (Τα φάρμακα του καταλόγου είναι πλέον ορατά σε τρίτους).  

Παρατηρήσεις   

 Οι τρίτοι φορείς μπορούν με κλήση του ΕΚΦΟ API να κάνουν ανάκτηση του καταλόγου. 

 Οι τιμές αποζημίωσης, (για τα αποζημιούμενα φάρμακα), θα υπολογίζονται με  σχετικό αλγόριθμο 
που θα υλοποιεί τους νέους κανόνες αποζημίωσης. Οι νέοι κανόνες αποζημίωσης δεν έχουν ακόμη 
οριστικοποιηθεί και θα αποτελέσουν ανεξάρτητη μηχανή υπολογισμού. Ο αλγόριθμος υπολογισμού 
των τιμών αποζημίωσης θα υλοποιείται από εφαρμογή που θα διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ με χρήση 
των API ώστε να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα (π.χ. το φαρμακευτικό προϊόν, τις σχετικές ICD-
10 διαγνώσεις, την εμπιστευτική τιμή).  Αφού υπολογιστούν οι τιμές αποζημίωσης για ένα 
φαρμακευτικό προϊόν, θα καταχωρούνται αυτόματα στον ΕΚΦΟ με σχετικό API. Οι τιμές αποζημίωσης 
θα συσχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν, τις ICD-10 διαγνώσεις και τον κατάλογο 
αποζημιούμενων φαρμάκων. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 
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ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

YY
<<UI>>

3οι ΦΟΡΕΙΣ

Δημιουργία νέου 
καταλόγου φαρμάκων 

Ενημέρωση

Αναζήτηση αξιολογημένων 
φαρμάκων 

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Προσθήκη φαρμάκων 
σε κατάλογο

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Ανάκτηση καταλόγου φαρμάκων

Προσθήκη 
ειδοποίησης 
για κατάλογο 

(δημοσίευση νέου καταλόγου)

Ενημέρωση

Δεδομένα καταλόγου

Δημοσίευση κατάλογου

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ενεργοποίηση 
αλγορίθμου

Ανάκτηση δεδομένων εισόδου
 αλγορίθμου αποζημίωσης Ενημέρωση

Δεδομένα

Δεδομένα

Καταχώρηση τιμών αποζημίωσης

 
Εικόνα 13. Δημοσίευση καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων 

4.2.3.1.5 Δελτίο Τιμών 

Προϋποθέσεις σεναρίου  

 Διαδικασίες εκτός ΕΚΦΟ: 
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1. Ο ΚΑΚ κάνει αίτηση στον ΕΟΦ για άδεια κυκλοφορίας, η αίτηση αξιολογείται από τον ΕΟΦ, 
το φάρμακο παίρνει άδεια κυκλοφορίας και στη συνέχεια ο ΚΑΚ κάνει αίτηση για την 
τιμολόγηση του φαρμάκου.  

2. Ο ΕΟΦ κάνει την τιμολόγηση του φαρμάκου.  
3. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει μια διαδικασία διαβούλευσης της τιμής μεταξύ ΕΟΦ – 

ΚΑΚ μέχρι να οριστικοποιηθεί η τιμή. 

 Ενέργειες στον ΕΚΦΟ: 
1. Καταχώρηση νέου φαρμάκου (χωρίς τιμές αν πρόκειται για  νέο). 
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης τιμής μεταξύ ΕΟΦ-ΚΑΚ, γίνεται η προσθήκη τιμών 

αν το φάρμακο είναι νέο ή η ενημέρωση των τιμών του φαρμάκου στο πλαίσιο 
ανατιμολόγησης (βλ. σενάριο «Απόδοση τιμής φαρμακευτικών προϊόντων»). 

Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται από τον ΕΟΦ μέσω UI που καλεί τα αντίστοιχα API (βλ. λίστα API 
στην ενότητα 4.2.1.2).  

Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο ΕΟΦ μέσω UI που καλεί το API κάνει αναζήτηση φαρμάκων (αξιολογημένων ή μη, τιμολογημένων 
ή μη), με τα κριτήρια που επιθυμεί. 

2. Στη συνέχεια ο ΕΟΦ στα φάρμακα που επιθυμεί, κάνει προσθήκη ειδοποίησης τύπου «προς έγκριση 
τιμής». 

3. Το ΥΥ μέσω UI που καλεί το API κάνει αναζήτηση με τα κριτήρια που απαιτούνται για το 
φιλτράρισμα των φαρμάκων που θα συμπεριληφθούν στο Δελτίο τιμών  (π.χ. η αναζήτηση γίνεται 
για φάρμακα με ειδοποίηση τύπου «προς έγκριση τιμής»). 

4. Επιστρέφεται στο ΥΥ η λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και εμφανίζεται στο UI 
του. 

5. Το ΥΥ μέσω UI που καλεί το API δημιουργεί νέο κατάλογο στο ΕΚΦΟ.  
6. Μέσω του UI που καλεί το API το ΥΥ επιλέγει τα φάρμακα τα οποία θα μπουν στον κατάλογο και με 

κλήση του API τα προσθέτει σε αυτόν. 
7. Στην συνέχεια ακολουθεί μια διαδικασία (εκτός ΕΚΦΟ), όπου ο Υπουργός ενημερώνεται σχετικά και 

ετοιμάζεται η σχετική υπουργική απόφαση ή ΦΕΚ για την έκδοση του δελτίου τιμών. 
8. Το ΥΥ με κλήση API ενημερώνει τον κατάλογο με τα στοιχεία της υπουργικής απόφασης ή ΦΕΚ και 

δημοσιεύει τον κατάλογο/ δελτίο τιμών με την αντίστοιχη κλήση του API. 
9. Το ΥΥ καταχωρεί με κλήση API ειδοποίηση τύπου «Δημοσίευση νέου καταλόγου» στον συγκεκριμένο 

κατάλογο/ Δελτίο τιμών. (Τα φάρμακα του Δελτίου Τιμών είναι πλέον ορατά σε τρίτους). Επιπλέον, 
με κλήση σχετικού API το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως «τιμολογημένο».  

Παρατηρήσεις   

 Πριν  την δημοσίευση του Δελτίου Τιμών, οι τιμές θα είναι ορατές μόνο στον  ΕΟΦ, τη Διεύθυνση 
Φαρμάκου του ΥΥ και τον Υπουργό). Μετά την έκδοση του Δελτίου Τιμών οι εγκεκριμένες τιμές είναι 
ορατές σε τρίτους. 

 Οι τρίτοι φορείς μπορούν με κλήση του ΕΚΦΟ API να κάνουν ανάκτηση του δελτίου τιμών (εφόσον 
είναι δημοσιευμένο).  

 Οι τιμές μπορεί να έχουν διαφορετική περίοδο ισχύος ανά κανάλι διανομής ως εξής: 1) Νοσοκομεία/ 
Ιδιωτικές κλινικές/ ΚΑΚ, 2) Φαρμακαποθήκες, 3) Φαρμακεία. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 
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ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

YY
<<UI>>

3οι ΦΟΡΕΙΣ

Δημιουργία νέου 
καταλόγου φαρμάκων 

Ενημέρωση

Αναζήτηση φαρμάκων 
(με ειδοποίηση τύπου
"προς έγκριση τιμής")

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Προσθήκη φαρμάκων 
σε κατάλογο

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Ανάκτηση καταλόγου φαρμάκων

Προσθήκη 
ειδοποίησης 
για κατάλογο 

(δημοσίευση νέου καταλόγου)

Ενημέρωση

Δεδομένα καταλόγου

ΕΟΦ
<<UI>>

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

(προς έγκριση τιμής)

Αναζήτηση φαρμάκων

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Δημοσίευση κατάλογου

Ολοκλήρωση τιμολόγησης

 
Εικόνα 14. Δελτίο τιμών 

4.2.3.1.6 Διαχείριση φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ 

Προϋποθέσεις σεναρίου 

 Για τα φάρμακα εξωτερικού του ΙΦΕΤ που δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ θα πρέπει να προβλεφθεί 
διαδικασία λήψης κωδικού ΕΟΦ. 

 Αναλυτικά τα βήματα του σεναρίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Το σύστημα του ΕΟΦ διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ μέσω του API (με είσοδο τα διαθέσιμα δεδομένα 
για το φάρμακο εξωτερικού ΙΦΕΤ, δηλαδή τη βασική πληροφορία) και καταχωρεί το φαρμακευτικό 
προϊόν. Τα στοιχεία του αποθηκεύονται στην ΒΔ του ΕΚΦΟ.  
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2. Επιπλέον, ο ΕΟΦ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «προς καταχώρηση 
δεδομένων από ΙΦΕΤ».  

3. Ο ΙΦΕΤ μέσω UI που καλεί το API διαλειτουργεί με τον ΕΚΦΟ κάνει αναζήτηση για φάρμακα που έχουν 
ειδοποίηση τύπου «προς καταχώρηση δεδομένων από ΙΦΕΤ». 

4. Το ΕΚΦΟ API επιστέφει τη λίστα με τα φάρμακα που ικανοποιούν τα κριτήρια και αυτά εμφανίζονται 
στον ΙΦΕΤ.    

5. Ο ΙΦΕΤ με κλήση API καταχωρεί αριθμό παρτίδας, LOT (from-to), ημερομηνία λήξης και τιμές. 
Επιπλέον, ο ΙΦΕΤ με κλήση API προσθέτει στο φάρμακο ειδοποίηση τύπου «ολοκλήρωση 
καταχώρησης δεδομένων από ΙΦΕΤ».  

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής: 

ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

ΙΦΕΤ
<<UI>>

Ενημέρωση στοιχείων ΙΦΕΤ 
φαρμακευτικού προιόντος

Ενημέρωση

Αναζήτηση φαρμάκων 
(με ειδοποίηση τύπου
"προς καταχώρηση 

δεδομένων από ΙΦΕΤ")

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Προσθήκη 
ειδοποίησης 
για κατάλογο 

(ολοκλήρωση καταχώρησης 
δεδομένων από ΙΦΕΤ) Ενημέρωση

ΕΟΦ
<<UI>>

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

(προς καταχώρηση δεδομένων από ΙΦΕΤ)

Καταχώρηση φαρμακευτικού προιόντος

Επιβεβαίωση

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Προσθήκη φαρμακευτικού
 προϊόντος σε 

ομάδα φαρμάκου

Προσθήκη τιμής φαρμάκου
(χονδρική, λιανική, 

νοσοκομειακή, παραγωγού)

 
Εικόνα 15. Διαχείριση φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ 

4.2.3.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΕΚΦΟ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορέων που συμμετέχουν άμεσα 
στη Μελέτη περιγράφονται στην ενότητα 2.6.3. 

Κάποια σημεία/ προτάσεις που χρήζουν προσοχής είναι τα ακόλουθα: 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 105 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

 Ο κωδικός του ΕΟΦ θα έπρεπε να μπορεί να χαρακτηρίζει πλήρως το προϊόν. Προτείνεται όπως αυτός 
επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τη δραστική ουσία.  

 Θα πρέπει να εφαρμοστεί διαδικασία για τη λήψη κωδικού ΕΟΦ για τα φάρμακα εξωτερικού του 
ΙΦΕΤ που δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ. 

4.2.4 Νομικό επίπεδο 

Το επίπεδο αυτό διαπραγματεύεται θέματα που άπτονται:   

 Συμβατότητας με τη νομοθεσία 

 Γεφύρωση νομοθεσίας 

 Όροι και προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίες 

 Αρχές διαμοιρασμού των δεδομένων 

Για την εφαρμογή της νέας υπηρεσίας θα απαιτηθεί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. 

Ο Διαχειριστής του ΕΚΦΟ θα πρέπει να έχει τη νομική βάση για τη διαχείριση ρόλων. 

4.3 Χαρακτηριστικά ποιότητας 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή των μη λειτουργικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων (system non 
functional requirements) του ΕΚΦΟ με βάση το ISO 25010 (βλ. ενότητα 3.3). 

4.3.1 Λειτουργική καταλληλότητα 

Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα παρέχει λειτουργίες που ικανοποιούν δηλωμένες 
και σιωπηρές ανάγκες όταν χρησιμοποιείται υπό καθορισμένες συνθήκες. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργική πληρότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον το σύνολο των λειτουργιών καλύπτει όλες τις 
καθορισμένες εργασίες και τους στόχους των χρηστών. 

 Λειτουργική ορθότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή σύστημα παρέχει τα σωστά 
αποτελέσματα με τον απαιτούμενο βαθμό ακρίβειας.  

 Λειτουργική αρμοδιότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον οι λειτουργίες διευκολύνουν την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων καθηκόντων και στόχων. 

Οι απαιτήσεις των φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του ΕΚΦΟ περιγράφονται στην ενότητα 2.6. 
Το ΕΚΦΟ πρέπει να παρέχει λειτουργίες που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα: 

 Αναφορικά με τη λειτουργική πληρότητα προτείνεται όπως υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες 
που περιγράφονται στην ενότητα 2.6  

 Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της λειτουργικής ορθότητας και αρμοδιότητας η φάση 
υλοποίησης του ΕΚΦΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις  εσωτερικές δοκιμές ελέγχου, 
δοκιμές σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες κατά την φάση υλοποίησης όπως επίσης και 
περίοδο πιλοτικής λειτουργίας πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.  

4.3.2 Αποτελεσματικότητα απόδοσης 

Αφορά την απόδοση σε σχέση με το ποσό των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν υπό καθορισμένες συνθήκες. 
Περιλαμβάνει τα εξής υπο-χαρακτηριστικά: 
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 Χρονική συμπεριφορά: Ο βαθμός κατά τον οποίον οι χρόνοι απόκρισης και επεξεργασίας και οι 
ρυθμοί παραγωγής ενός προϊόντος ή συστήματος, κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του, πληρούν 
τις απαιτήσεις.  

 Αξιοποίηση πόρων: Ο βαθμός κατά τον οποίον οι ποσότητες και οι τύποι πόρων που 
χρησιμοποιούνται από ένα προϊόν ή ένα σύστημα κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του πληρούν 
τις απαιτήσεις. 

 Ικανότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον τα μέγιστα όρια ενός προϊόντος ή μιας παράμετρος του 
συστήματος ικανοποιούν τις απαιτήσεις. 

Αναφορικά με το θέμα της απόδοσης του ΕΚΦΟ:  

 Οι λειτουργίες του εσωτερικού δικτυακού κόμβου προτείνεται όπως έχουν χρόνο απόκρισης ≤ 3 
δευτερόλεπτα. Στο χρόνο απόκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος καθυστέρησης που 
οφείλεται στη δυσλειτουργία του βασικού λογισμικού υποδομών του φορέα που το φιλοξενεί  και 
ο χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται στο δίκτυο.  

 Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να 
είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. 

4.3.3 Συμβατότητα 

Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον  ένα σύστημα ή ένα συστατικό του μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες 
με άλλα συστήματα και / ή να εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες του, ενώ μοιράζεται το ίδιο υλικό ή 
λογισμικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τα εξής υπο-χαρακτηριστικά: 

 Συνύπαρξη: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν μπορεί να εκτελέσει αποτελεσματικά τις 
απαιτούμενες λειτουργίες του, ενώ παράλληλα μοιράζεται ένα κοινό περιβάλλον και πόρους με άλλα 
προϊόντα, χωρίς να έχει επιζήμιες επιπτώσεις σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν. 

 Διαλειτουργικότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον δύο ή περισσότερα συστήματα, προϊόντα ή 
συστατικά μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που 
έχουν ανταλλαχθεί. 

Αναφορικά με το ποιοτικό χαρακτηριστικό της συμβατότητας: 

 Ο ΕΚΦΟ θα πρέπει να παρέχει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών. Παράλληλα, θα 
υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα του με τρίτα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που 
εμπλέκονται άμεσα στο έργο. 

 Θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες επεκτασιμότητας και ολοκλήρωσής του στο μέλλον και με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα, μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του 
European Interoperability Framework (EIF34), τα πρότυπα του ISO IDMP 

 Επίσης, για λόγους συμβατότητας, θα πρέπει να  υποστηρίζει το HL7 για την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών 
πληροφορικών συστημάτων στην υγειονομική περίθαλψη. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζονται ανοικτές αρχιτεκτονικές και πρότυπα διαλειτουργικότητας 
όπως: 

o Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα μέσω υποστήριξη των πρωτοκόλλων SOAP, WSDL 

                                                           

34 https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf 
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o Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/ IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρμογής (IP v4, 
DNS, FTP, HTTP, SMTP/ MIME, POP3, IMAP) 

o Διανομή περιεχομένου μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. Atom, RSS Feeds) 

 Δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής δεδομένων σε μορφή λογιστικού φύλλου, XML αρχεία, κλπ. 

4.3.4 Ευχρηστία 

Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 
ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. Περιλαμβάνει τα εξής υπο-χαρακτηριστικά: 

 Αναγνωσιμότητα καταλληλότητας: Ο βαθμός κατά τον οποίον οι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν 
εάν ένα προϊόν ή ένα σύστημα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες τους.  

 Ικανότητα Μάθησης: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μάθησης για 
χρήση του προϊόντος ή του συστήματος με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, απαλλαγή από 
κίνδυνο και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης.  

 Λειτουργικότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα έχει χαρακτηριστικά που το 
καθιστούν εύκολο στη λειτουργία και τον έλεγχο.  

 Προστασία λάθους χρήστη: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα προστατεύει τους χρήστες από 
τη δημιουργία σφαλμάτων. 

 Αισθητική διεπαφής χρήστη: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη επιτρέπει 
ευχάριστη και ικανοποιητική αλληλεπίδραση για τον χρήστη. 

 Προσβασιμότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα με το ευρύτερο φάσμα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για την 
επίτευξη συγκεκριμένου στόχου σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά: 

 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό, οι διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως 
οι διαφορετικοί τρόποι εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η 
χρηστικότητα του μητρώου. 

 Η λογική/ λειτουργική πληρότητα του ΕΚΦΟ δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή 
λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που 
επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις 
συναλλαγές τους με ευκολία. 

 Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες γραφικές διεπαφές χρηστών (GUI) 
o Γραφική διεπαφή Διαχειριστή του ΕΚΦΟ 
o Γραφική διεπαφή παρόχου δεδομένων στο ΕΚΦΟ 
o Γραφική διεπαφή καταναλωτή δεδομένων από το ΕΚΦΟ 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργικότητες θα εξαρτάται από το ρόλο 
του κάθε χρήστη και θα γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχει. 

 Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν τις εξής απαιτήσεις: 
o Συνέπεια: Οι γραφικές διεπαφές των χρηστών θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση 

και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος των 
εφαρμογών πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι 
οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση 
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αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών 
λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε 
ανάλογα αποτελέσματα. 

o Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη 
δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι: 

− οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές 
(ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου) 

− οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες 

− η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη 
o Για το σκοπό αυτό το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ελέγχους ορθότητας των 

δεδομένων εισόδου, μηνύματα λάθους, online help κλπ.  

4.3.5 Αξιοπιστία 

Αφορά το βαθμό κατά τον οποίον ένα σύστημα, προϊόν ή συστατικό εκτελεί καθορισμένες λειτουργίες υπό 
καθορισμένες συνθήκες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνει: 

 Ωριμότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες αξιοπιστίας υπό κανονική 
λειτουργία. 

 Διαθεσιμότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα, ένα προϊόν ή ένα συστατικό είναι 
λειτουργικό και προσβάσιμο όταν απαιτείται για χρήση. 

 Αντοχή σφάλματος: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα, προϊόν ή συστατικό λειτουργεί όπως 
προβλέπεται, παρά την ύπαρξη σφαλμάτων υλικού ή λογισμικού. 

 Ανακτησιμότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον σε περίπτωση διακοπής ή αποτυχίας, ένα προϊόν ή ένα 
σύστημα μπορεί να ανακτήσει τα άμεσα επηρεαζόμενα δεδομένα και να αποκαταστήσει την 
επιθυμητή κατάσταση του συστήματος. 
 

 Η εξασφάλιση  των παραπάνω ποιοτικών χαρακτηριστικών σχετίζεται τόσο με το ίδιο το λογισμικό 
που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του ΕΚΦΟ όσο και τον εξοπλισμό και γενικότερα το περιβάλλον 
φιλοξενίας όπου θα εγκατασταθεί το μητρώο. 

 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης, ο ΕΚΦΟ θα φιλοξενηθεί στις κεντρικές πληροφοριακές 
υποδομές (DATA CENTER) της ΗΔΙΚΑ, και θα συντηρείται και θα ενημερώνεται κεντρικά. 

4.3.6 Ασφάλεια 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να δρομολογηθούν οι κατάλληλες 
δράσεις προκειμένου να ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές αρχές ασφάλειας: 

 Εμπιστευτικότητα: το σύστημα να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο σε όσους 
έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση.  

 Ακεραιότητα: το σύστημα, να εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση 
προγραμμάτων ή δεδομένων. 

 Μη απάρνηση: Να μπορούν να αποδειχθούν οι ενέργειες ή τα γεγονότα, έτσι ώστε τα γεγονότα ή οι 
πράξεις να μην μπορούν να απορριφθούν αργότερα.  

 Αυθεντικότητα: να μπορεί να αποδειχθεί η ταυτότητα ενός υποκειμένου ή ενός πόρου που αξιώνεται. 

 Λογοδοσία: οι ενέργειες μιας οντότητας μπορούν να ανιχνευθούν με μοναδικό τρόπο για την 
οντότητα. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΚΦΟ θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας: 

 Εξακρίβωση ταυτότητας χρηστών (πιστοποίηση): Είσοδος χρηστών με τη χρήση ονόματος και 
κωδικού πρόσβασης για τους φορείς - χρήστες που ανήκουν στους παρόχους δεδομένων του 
ΕΚΦΟ ή/ και ανήκουν στους καταναλωτές δεδομένων που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε μη 
ανοιχτά δεδομένα. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 1.6 οι πάροχοι δεδομένων του ΕΚΦΟ θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Οι καταναλωτές δύναται να χρειάζεται να είναι πιστοποιημένοι, 
εφόσον απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε μη ανοιχτά δεδομένα. 

 Δημιουργία και διαχείριση χρηστών: Δυνατότητα εγγραφής χρήστη (από τον διαχειριστή του 
ΕΚΦΟ) και εκχώρηση προκαθορισμένων δικαιωμάτων στους νέους χρήστες. Εναλλακτικά, ο 
διαχειριστής θα μπορεί να εγκρίνει / απορρίψει την εγγραφή του νέου χρήστη. 

 Εξουσιοδότηση και δικαιώματα πρόσβασης: Η πρόσβαση όλων των πιστοποιημένων χρηστών στις 
λειτουργίες και τα δεδομένα ΕΚΦΟ εξαρτάται από το ρόλο τους. Ο καθορισμός των δικαιωμάτων 
πρόσβασης των χρηστών γίνεται μέσω μηχανισμού Role Based Access Control. 

 Κρυπτογράφηση του κωδικού πρόσβασης των πιστοποιημένων χρηστών κατά την αποθήκευσή 
του στη βάση δεδομένων, ούτως ώστε να μην είναι γνωστός στους έχοντες απευθείας πρόσβαση 
στη βάση, και δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης SSL κατά την πιστοποίηση χρήστη και τη μεταφορά 
του κωδικού του στο σύστημα προς έλεγχο. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων (data integrity) που είναι αποθηκευμένα 
στο ΕΚΦΟ καθώς και των δεδομένων που διακινούνται ανάμεσα στο ΕΚΦΟ και στις διεπαφές του 
με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα. Δηλαδή, το ΕΚΦΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατή 
η αλλαγή, η διαγραφή ή η αντικατάσταση τους χωρίς εξουσιοδότηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διασφάλιση της ακεραιότητας είναι: (α΄) η ύπαρξη μηχανισμού αξιόπιστης χρονοσήμανσης 
(time stamping), καθώς και (β΄) μηχανισμού καταγραφής των ενεργειών του χρήστη (auditing). Το 
σύστημα θα πρέπει εξασφαλίζει μηχανισμούς για την υποστήριξη των παραπάνω χαρακτηριστικών 
παρέχοντας: 

o δυνατότητα καταγραφής όλων των πράξεων χωρίς να υπάρχει η επιλογή της διαγραφής. 
Όλες οι αλλαγές-τροποποιήσεις γίνονται ως προσθήκες σε προηγούμενες πράξεις. 

o χρήση των μηχανισμών time stamping και auditing του συστήματος διαχείρισης βάσης 
δεδομένων. 

o χρήση των μηχανισμών ελέγχου δεδομένων (data integrity) και συνέπειας δεδομένων (data 
consistency) των δεδομένων του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων (data confidentiality), που είναι 
αποθηκευμένα στο ΕΚΦΟ καθώς και των δεδομένων που διακινούνται ανάμεσα στο ΕΚΦΟ και στις 
διεπαφές του  με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα για όποια δεδομένα απαιτείται. Η προστασία 
της αποθηκευμένης πληροφορίας εξασφαλίζεται: 

o Με την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των χρηστών (για τους χρήστες που είναι πάροχοι 
δεδομένων ή/και καταναλωτές σε μη ανοιχτά δεδομένα) 

o Με τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη με βάση τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητες του 

o Με την υλοποίηση μηχανισμού απενεργοποίησης της χρήσης του συστήματος (logout) 
στην περίπτωση που ο χρήστης δεν κάνει κάποια ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται η μη απάρνηση και η λογοδοσία των ενεργειών των χρηστών με την 
χρήση αρχείου ελέγχου (audit trail) στο οποίο καταγράφονται διάφορα γεγονότα ασφάλειας 
όπως: 

o Η δημιουργία / διαγραφή χρηστών από τους διαχειριστές του συστήματος 
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o Η συσχέτιση χρηστών με ομάδες χρηστών (ρόλους ) και οι αλλαγές των δικαιωμάτων 
πρόσβασης 

o Η περίοδος ισχύος ενός λογαριασμού χρήστη (userID) και οι αλλαγές στην περίοδο ισχύος 
o Την χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου (login, logout) των χρηστών  
o Την καταγραφή ενεργειών των χρηστών και τη συσχέτιση τους με τον μοναδικό κωδικό του 

κάθε χρήστη 

 Προστασία δεδομένων κατά τη μεταφορά τους: εξασφαλίζεται με διασφάλιση του καναλιού 
επικοινωνίας μέσω κρυπτογράφησης (SSL).  Επιπλέον κατά την επικοινωνία φορέων που 
καλύπτονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η εμπιστευτικότητα των δεδομένων καλύπτεται από τις 
προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 Στα λογισμικά που θα αναπτυχθούν για την υλοποίηση του ΕΚΦΟ θα πρέπει να διενεργηθούν 
έλεγχοι διείσδυσης  και δοκιμές ευπάθειας (penetration and vulnerability testing). 

4.3.7 Συντηρησιμότητα 

Αφορά το βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα 
μπορεί να τροποποιηθεί από τους συντηρητές. Περιλαμβάνει: 

 Δομοστοιχειότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα σύστημα ή ένα πρόγραμμα υπολογιστή 
αποτελείται από διακριτά στοιχεία, έτσι ώστε η αλλαγή σε ένα στοιχείο να έχει ελάχιστη επίδραση σε 
άλλα συστατικά.  

 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένας πόρος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από ένα συστήματα ή στην κατασκευή άλλων πόρων. 

 Αναλυσιμότητα: Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τον οποίο είναι δυνατόν να 
εκτιμηθεί η επίπτωση σε ένα προϊόν ή ένα σύστημα μιας προβλεπόμενης αλλαγής σε ένα ή 
περισσότερα από τα μέρη του ή να διαγνωσθεί ένα προϊόν για ελαττώματα ή αιτίες βλαβών ή να 
εντοπιστούν τμήματα που χρειάζεται να τροποποιηθούν. 

 Δυνατότητα τροποποίησης: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορεί να 
τροποποιηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά χωρίς να εισαχθούν ελαττώματα ή να υποβαθμιστεί η 
υπάρχουσα ποιότητα του προϊόντος. 

 Δοκιμαστικότητα: Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον μπορούν να 
καθοριστούν κριτήρια δοκιμών για ένα σύστημα, ένα προϊόν ή ένα συστατικό και μπορούν να 
διεξαχθούν δοκιμές για να προσδιοριστεί κατά πόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια. 

 

Βασικές αρχές για την ανάπτυξη ενός «συντηρήσιμου» λογισμικού οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την υλοποίηση του ΕΚΦΟ είναι οι ακόλουθες: 

 Εξ΄ αρχής σχεδιασμός του συστήματος για τη υποστήριξη της συντηρησιμότητας 

 Η επαναληπτική ανάπτυξη (iterative development) και οι τακτικές αναθεωρήσεις συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας  

 Ο «αναγνώσιμος» κώδικας είναι εύκολος στην κατανόηση  

 Αναπροσαρμογή του κώδικα για τη βελτίωση της κατανόησής του 

 Η σχετική τεκμηρίωση βοηθά τους προγραμματιστές να καταλάβουν το λογισμικό 

 Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές διευκολύνουν την επικύρωση των αλλαγών 

 Η συνεχής ολοκλήρωση καθιστά τον κώδικα πιο εύκολο να δημιουργηθεί και να δοκιμαστεί 

 Ο έλεγχος των εκδόσεων (version control) βοηθά στο να είναι ενημερωμένα και συγχρονισμένα ο 
κώδικας, τα αρχεία δοκιμών ελέγχου και τα αρχεία τεκμηρίωσης.  
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4.3.8 Φορητότητα 

Αφορά το βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον ένα σύστημα, ένα προϊόν ή ένα 
συστατικό μπορεί να μεταφερθεί από ένα υλικό, ή λογισμικό ή άλλο επιχειρησιακό περιβάλλον χρήσης σε 
άλλο. Περιλαμβάνει: 

 Προσαρμοστικότητα: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά για διαφορετικό ή εξελισσόμενο υλικό, λογισμικό ή άλλα 
περιβάλλοντα λειτουργίας ή χρήσης. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης: Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κατά τον οποίον 
ένα προϊόν ή ένα σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί ή / και να απεγκατασταθεί επιτυχώς σε ένα 
καθορισμένο περιβάλλον.  

 Δυνατότητα αντικατάστασης: Ο βαθμός κατά τον οποίον ένα προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί από 
άλλο καθορισμένο προϊόν λογισμικού για τον ίδιο σκοπό στο ίδιο περιβάλλον. Παράδειγμα: Η 
δυνατότητα αντικατάστασης μιας νέας έκδοσης ενός προϊόντος λογισμικού είναι σημαντική για τον 
χρήστη κατά την αναβάθμιση.  

 

Το χαρακτηριστικό της φορητότητας δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση γιατί, με βάση τις 
προδιαγραφές της Μελέτης, ο ΕΚΦΟ θα εγκατασταθεί στο data center της ΗΔΙΚΑ. 

4.4 Μελέτη ασφάλειας  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των θεμάτων ασφάλειας του ΕΚΦΟ σχετικά με τις βασικές 
αρχές και απαιτήσεις ασφάλειας, ρόλους χρηστών και την πιστοποίηση των χρηστών. 

Πιο συγκεκριμένα,  

 Βασικές αρχές και προδιαγραφές ασφάλειας: 
Στην ενότητα  4.3.6 περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές αρχές ασφάλειας καθώς και οι σχετικές 
προδιαγραφές ασφάλειας που θα πρέπει να ικανοποιεί ο ΕΚΦΟ. 

 Χρήστες:  
Στην ενότητα 1.6 δίνεται αναλυτική περιγραφή των μελλοντικών χρηστών του ΕΚΦΟ.  Όπως 
αναφέρεται οι πάροχοι δεδομένων του ΕΚΦΟ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Οι καταναλωτές 
δύναται να χρειάζεται να είναι πιστοποιημένοι, εφόσον απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε μη ανοιχτά 
δεδομένα. Τέλος, ο πολίτης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα του 
ΕΚΦΟ, π.χ. σχετικά με οδηγίες χρήσης, αντενδείξεις κλπ. αν ένα φάρμακο είναι πρωτότυπο ή 
γενόσημο, καθώς και στο κόστος λιανικής αγοράς και το ποσό αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ. 

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση των φορέων σε παρόχους και 
καταναλωτές του ΕΚΦΟ.  

 
Πάροχοι δεδομένων στο 
ΕΚΦΟ 

Καταναλωτές δεδομένων του ΕΚΦΟ  

 ΕΟΠΥΥ  

 ΕΟΦ  

 ΗΔΙΚΑ  

 ΙΦΕΤ  

 ΕΟΠΥΥ  

 ΕΟΦ  

 ΗΔΙΚΑ  

 ΙΦΕΤ  

 ΥΥ (Διεύθυνση Φαρμάκου, Επιτροπή HTA) 
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Πάροχοι δεδομένων στο 
ΕΚΦΟ 

Καταναλωτές δεδομένων του ΕΚΦΟ  

 ΥΥ (Διεύθυνση 
Φαρμάκου, Επιτροπή 
HTA) 

 

 Δημόσιοι οργανισμοί υγείας (νοσοκομεία, και δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων) 

 Ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας (κλινικές, ιατρεία και πολυϊατρεία, 
εργαστήρια) 

 Φαρμακευτικές εταιρίες 

 Φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμοί 

 Επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.α.) 

 Ακαδημαϊκά ιδρύματα 

 Φαρμακεία 

 Κατασκευαστές λογισμικού 

 Πολίτες  

 Άλλοι (π.χ. η υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης που δίνει τις 
πατέντες) 

 Πολίτες 

Πίνακας 31. Ενδεικτικοί πάροχοι και καταναλωτές δεδομένων ΕΚΦΟ 

 Ρόλοι χρηστών: 

Η πρόσβαση όλων των πιστοποιημένων χρηστών στις λειτουργίες και τα δεδομένα ΕΚΦΟ 
εξαρτάται από το ρόλο τους. Ο καθορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης των πιστοποιημένων 
χρηστών γίνεται μέσω μηχανισμού Role Based Access Control. 

Όσο αφορά την πρόσβαση στις λειτουργικότητες, στην ενότητα 4.2.1.2 παρουσιάζονται κάποιες 
ενδεικτικές ενέργειες ανά φορέα  με τις αντίστοιχες κλήσεις API, οι οποίες θα είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα σύμφωνα με τον μηχανισμό RBAC 
που θα υποστηρίζεται από το ΕΚΦΟ. 

Όσο αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα,  με βάση τον μηχανισμό RBAC θα μπορεί επίσης να 
παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Για παράδειγμα, η ενέργεια 
«Προσθήκη/ αφαίρεση φαρμακευτικού προϊόντος σε/ από συγκεκριμένη ομάδα φαρμάκου» 
μπορεί να εκτελεστεί από ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΤΑ ΙΦΕΤ, ΥΥ. Όμως ο κάθε φορέας είναι αρμόδιος να ορίσει 
συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. ο ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζει τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι εκτός 
νοσηλίου, η επιτροπή HTA είναι αρμόδια να χαρακτηρίζει τα αποζημιούμενα και μη φάρμακα, καθώς 
και τις επιπλέον υπο-ομάδες των αποζημιούμενων φαρμάκων όπως τα φάρμακα Υψηλού Κόστους 
(ΦΥΚ), κλπ.  Στην ενότητα 2.1 αναφέρεται για ποιες ομαδοποιήσεις φαρμακευτικών προϊόντων είναι 
αρμόδιος ο κάθε φορέας.  Αναλυτικά οι ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιεί τα φάρμακα ο κάθε 
φορέας παρουσιάζονται στο πίνακα Ομάδα φαρμάκου στο Παράρτημα 7. 

 Πιστοποίηση χρηστών:  
Με δεδομένο ότι ο ΕΚΦΟ αποτελεί βασική εθνική πληροφοριακή υποδομή προτείνεται όπως 
χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατό υφιστάμενες ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
περεταίρω ανάπτυξης διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων του δημοσίου όπως και μεταξύ φορέων 
δημοσίου με επιχειρήσεις ή πολίτες. Έτσι λοιπόν προτείνεται όπως η πιστοποίηση των χρηστών, 
(φορείς και φυσικά πρόσωπα), που είναι είτε πάροχοι δεδομένων ή/και καταναλωτές σε μη ανοιχτά 
δεδομένα, γίνεται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων τους στο TAXISNET το οποίο προς το παρόν 
χρησιμοποιείται ως υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών (authentication service).   
Πιο συγκεκριμένα: 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 113 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

o Αναφορικά με την πιστοποίηση των φορέων  που είναι πάροχοι δεδομένων και χρειάζεται 
να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΚΦΟ καθώς και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 
τους προτείνεται να ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: 

 Καθένας από τους φορείς εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης των υπηρεσιών του 
TAXISNET αιτείται στον Διαχειριστή του ΕΚΦΟ την καταχώρησή του ως χρήστης του 
ΕΚΦΟ. Το αίτημα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Διαχειριστή του ΕΚΦΟ ο οποίος 
αναλαμβάνει να εκχωρήσει στο φορέα τις κατάλληλες προσβάσεις στο ΕΚΦΟ. Το 
αίτημα συνοδεύεται από τον ΑΦΜ του φορέα καθώς και από λίστα των στοιχείων 
των υπό εξουσιοδότηση χρηστών - υπαλλήλων του. 

 Αφού εκχωρηθούν οι κατάλληλες προσβάσεις (αμέσως μετά την λήψη του σχετικού 
έγγραφου αιτήματος από τον Διαχειριστή του ΕΚΦΟ) ο υπεύθυνος του κάθε φορέα 
μπορεί να μεταβεί στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΚΦΟ  και να εισάγει τα 
διαπιστευτήρια TAXISNET του φορέα προκειμένου στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσει 
τους υπαλλήλους που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΕΚΦΟ. 

o Η πιστοποίηση απλών χρηστών (π.χ. επαγγελματίες υγείας), που χρειάζεται να έχουν 
πρόσβαση ως καταναλωτές σε μη ανοιχτά δεδομένα, θα γίνεται πάλι με βάση την παραπάνω 
διαδικασία (δηλαδή με αποστολή σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά προς τον Διαχειριστή του 
ΕΚΦΟ). Μετά την εκχώρηση των κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης από τον Διαχειριστή 
του ΕΚΦΟ, ο χρήστης που έκανε την αίτηση θα μπορεί να κάνει login με χρήση των 
διαπιστευτηρίων του στο TAXISNET.  

o Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες (π.χ. πολίτες) που έχουν πρόσβαση μόνο σε ανοιχτά δεδομένα δεν 
θα χρειάζεται να εγγραφούν ως πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΚΦΟ. 

4.5 Μελέτη μετάπτωσης δεδομένων   

Οι απαιτήσεις μετάπτωσης περιγράφονται στην ενότητα 2.8. Στα δεδομένα που θα μεταπέσουν 
περιλαμβάνονται τα περιγραφικά δεδομένα (βλ. Παράρτημα 6) καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα του 
μητρώου φαρμάκων ΕΟΦ. Ο βασικός πάροχος των δεδομένων που θα μεταπέσουν είναι ο ΕΟΦ.  

Ο ΕΚΦΟ μέσω API θα παρέχει τις κατάλληλες κλήσεις για εισαγωγή των  δεδομένων του φαρμάκου καθώς 
και των κωδικοποιήσεων  για διευκόλυνση της διαδικασίας μετάπτωσης. Ο κάθε φορέας που διαθέτει 
δεδομένα που χρειάζεται να μεταπέσουν μπορεί να δημιουργήσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα 
παίρνουν τα δεδομένα από τα  υφιστάμενα συστήματα και μέσω κλήσεων των API θα εισάγονται στον ΕΚΦΟ. 
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5 Μεθοδολογία υλοποίησης 

5.1 Διαδικασία υλοποίησης και υποστήριξης των API του ΕΚΦΟ 

Η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης και υποστήριξης των API του ΕΚΦΟ προτείνεται όπως περιλαμβάνει 
τα εξής: 

 Υλοποίηση:  
o Υλοποίηση των API και ανάπτυξη σχετικού υλικού τεκμηρίωσης με βάση τις προδιαγραφές τις 

παρούσας Μελέτης.  
o Οργάνωση δοκιμών με δημιουργία περιπτώσεων δοκιμών και θέσπιση ειδικού 

περιβάλλοντος δοκιμής για υλοποιητές (π.χ. ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, τρίτοι κατασκευαστές, κλπ.) 
προκειμένου για την απόδειξη της επίτευξης διαλειτουργικότητας μεταξύ των λογισμικών 
που θα χρειαστεί να διαλειτουργήσουν.  

o Πιλοτικές δοκιμές ορθής λειτουργίας.  

 Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών: Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας για την εξοικείωση των τελικών 
χρηστών (π.χ. ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, τρίτοι κατασκευαστές) με τα οφέλη και τον αντίκτυπο της 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων τους με τον ΕΚΦΟ.  

 Υποστήριξη: Υποστήριξη ή συμμετοχή σε κοινότητες για την προώθηση βιώσιμης υλοποίησης με την 
υποστήριξη τους με σύστημα ticketing.  

 Θέσπιση κανόνων διαχείρισης των εκδόσεων των API με βάση τα παρακάτω βήματα: 
o επικαιροποίηση Μελέτης  
o Υλοποίηση  
o Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών 
o Υποστήριξη 

5.2 Τεχνικές  προδιαγραφές και απαιτούμενος εξοπλισμός  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό για την εγκατάσταση του ΕΚΦΟ.  

5.2.1 Πληροφοριακές υποδομές για την εγκατάσταση του ΕΚΦΟ  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης, ο ΕΚΦΟ θα φιλοξενηθεί στις κεντρικές πληροφοριακές υποδομές 
(DATA CENTER) της ΗΔΙΚΑ, και θα συντηρείται και θα ενημερώνεται κεντρικά. Εναλλακτικά θα μπορούσε να 
εξεταστεί η δυνατότητα φιλοξενίας σε άλλο G-Cloud (π.χ. ΕΔΕΤ, ΚτΠ, κλπ.) 

5.2.2 Τεχνολογία Υλοποίησης 

Το σύστημα προτείνεται όπως έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας - διασύνδεσης (διαλειτουργικότητα) με 
ετερογενή συστήματα σε επίπεδο εφαρμογών. Η επικοινωνία θα βασίζεται σε εξυπηρετητή διασύνδεσης που 
θα φιλοξενεί το API, με το οποίο οι τρίτες εφαρμογές θα επικοινωνούν μέσω HTTP και το οποίο θα 
υποστηρίζει: 

 ανοιχτά πρότυπα για αναπαράσταση των δεδομένων που θα μεταφέρονται: π.χ. XML, JSON, HL7 

 εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη επικοινωνία με χρήση πρωτοκόλλων: 
o SOAP για τη μεταφορά των δεδομένων πάνω από HTTP και WSDL για την περιγραφή των 

διαθέσιμων υπηρεσιών 
o Restful API διεπαφή που χρησιμοποιεί HTTP αιτήματα για ανάκτηση, ενημέρωση, 

καταχώρηση και διαγραφή δεδομένων (GET, PUT, POST, DELETE) 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 115 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

5.3 Προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης  

Η προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης και λειτουργίας του ΕΚΦΟ προτείνεται όπως κινηθεί γύρω από τους 
τρείς ακόλουθους άξονες: 

 Ανάπτυξη του εθνικού καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων. Ο συγκεκριμένος άξονας 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και συντήρηση του αποθετήριού δεδομένων (φιλοξενία, λογισμικά και 
δεδομένα αρχικής μετάπτωσης, συντήρηση ζωντανών δεδομένων), την ανάπτυξη και εξέλιξη 
προγραμματιστικών διεπαφών (API), την οργάνωση και λειτουργία περιβάλλοντος δοκιμών, καθώς 
και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του ΕΚΦΟ (υλικό τεκμηρίωσης και υπηρεσίες υποστήριξης).  

 Αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α΄) την κοινή χρήση των διαθέσιμων δεδομένων του καταλόγου για online πρόσβαση σε αυτά από 
τρίτους (κατασκευαστές λογισμικών, δημόσιους φορείς, πολίτες), β΄) την αξιοποίηση τους για το 
συντονισμό κοινών δράσεων του ΥΥ, σε συνεργασία με ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ για την υποστήριξη 
βασικών σεναρίων χρήσης (π.χ. αποζημιούμενα φάρμακα, δελτία τιμών), αλλά και πιο σύνθετων (π.χ. 
διαχείριση φαρμάκων εξωτερικού, αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων, κλπ.), και γ΄) την ανάπτυξη 
δυνατοτήτων έκδοσης αναφορών και ανάλυσης σχετικών δεδομένων. 

 Εγκαθίδρυση και βελτίωση υπηρεσιών πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει δύο 
υπο-άξονες.  

o Τεχνολογία και αρχιτεκτονική. Ανάπτυξη οδικού χάρτη βελτίωσης πληροφοριακών 
υπηρεσιών και ολοκλήρωση αρχιτεκτονικής με διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας. 
Εντοπισμός και εκτέλεση έργων ενοποίησης εφαρμογών. Διαχείριση κινδύνων. 
Παρακολούθηση της διαδικασίας και συνεχή βελτίωση. 

o Υπηρεσίες πληροφοριών. Υλοποίηση βασικών υποδομών υψηλής προτεραιότητας, 
λειτουργία τους και μετάβαση σε νέο μοντέλο διαχείρισης των πληροφοριών για την 
υποστήριξη ρυθμιστικών αλλαγών. 

Η στρατηγική υλοποίησης χωρίζεται σε τρείς ενδεικτικούς στόχους: 

 Βραχυπρόθεσμοι (διάρκεια: 6 μήνες): Υλοποίηση του ΕΚΦΟ και των σχετικών API για την υποστήριξη 
της διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Ανάπτυξη πλάνου αναφορών και 
αναλυτικών στοιχείων (analytics). Ανάπτυξη οδικού χάρτη πληροφοριακών υπηρεσιών. Δράσεις 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 

 Μεσοπρόθεσμοι (διάρκεια: < 18 μήνες): Υλοποίηση  εφαρμογών πελάτη του ΕΚΦΟ για την 
υποστήριξη βασικών σεναρίων χρήσης (ενδεικτικά: αποζημιούμενα φάρμακα, δελτία τιμών). 
Σταδιακή αξιοποίηση για την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας. Εντοπισμός έργων 
ενοποίησης εφαρμογών και ολοκλήρωση αρχιτεκτονικής. Βελτίωση παροχής υπηρεσιών. 

 Μακροπρόθεσμοι (διάρκεια: < 36 μήνες): Επέκταση υλοποίησης εφαρμογών πελάτη του ΕΚΦΟ και 
υποστήριξη επιπλέον σεναρίων χρήσης. Σταδιακή αξιοποίηση για την ανάπτυξη υπηρεσιών μέσης 
προτεραιότητας. Βελτίωση παροχής δεδομένων και δυνατοτήτων ανάλυσης. Εγκαθίδρυση νέων 
υπηρεσιών πληροφοριών.  

Ακολουθεί πίνακας με συγκεντρωμένη την παραπάνω πληροφορία. 
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Πίνακας 32. Προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης  
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5.4 Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης του ΕΚΦΟ 

Σε αυτή την ενότητα δίνεται μια προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης του ΕΚΦΟ για το 
βραχυπρόθεσμα διάστημα της υλοποίησης  (6 μήνες). Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση κόστους αφορά τις 
ενέργειες του άξονα «Ανάπτυξη του εθνικού καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων» για το χρονικό 
διάστημα των 6 μηνών της στρατηγικής υλοποίησης που περιγράφεται στην ενότητα 5.3. Επίσης, 
λαμβάνονται υπόψη τα όσα αναφέρονται στις ενότητες 5.1, 5.2 σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία 
υλοποίησης των API του ΕΚΦΟ, τις πληροφοριακές υποδομές για την εγκατάσταση του ΕΚΦΟ και την 
τεχνολογία υλοποίησης. 

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή των σχετικών ενεργειών, της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας σε 
ανθρωποημέρες (ΑΗ), τις τιμής μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) και του συνολικού κόστους (χωρίς ΦΠΑ).  

Α/Α Ενέργειες  
Ανθρωπο-

προσπάθεια 
(σε ΑΗ) 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Διαχείριση ενεργειών ανάπτυξης ΕΚΦΟ (επικοινωνία με φορείς, 
οργάνωση και διαχείριση έργου κλπ). 

40 250,00 € 10.000,00 € 

2 

Λεπτομερής καθορισμός των προδιαγραφών τεχνολογίας 
υλοποίησης των κλήσεων API και των προτύπων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση της πληροφορίας και 
την μεταφορά των δεδομένων. Χρειάζεται για κάθε κλήση API να 
μελετηθεί, να αποφασιστεί και να περιγραφεί η ακριβής μορφή 
(σύνταξη) των μηνυμάτων (με βάση πρότυπα όπως XML, HL7 
κλπ.) που δέχεται η API κλήση ώς είσοδο  και το ίδιο για τα 
μηνύματα εξόδου (απάντησης) των κλήσεων. 

60 250,00 € 15.000,00 € 

3 Υλοποίηση βάσης δεδομένων ΕΚΦΟ (βλ. ενότητα 4.2.2.1) 5 250,00 € 1.250,00 € 

4 

 Υλοποίηση όλων των κατηγοριών κλήσεων API  του ΕΚΦΟ: 
(Φαρμακευτικό προϊόν, Τιμολόγηση, Κατάλογοι φαρμάκων, 
Δραστικές ουσίες, Εταιρίες διανομής, Ρόλοι- Φορείς).  
Συγκεντρωτικός πίνακας με τις ενδεικτικές κλήσεις API δίνεται 
στην ενότητα 4.2.1.2 της Μελέτης. (Περιλαμβάνονται δοκιμές και 
έλεγχοι). 

180 250,00 € 45.000,00 € 

5 

Προετοιμασία και εγκατάσταση περιβάλλοντος δοκιμών.  
Οργάνωση δοκιμών με δημιουργία περιπτώσεων δοκιμών και 
θέσπιση ειδικού περιβάλλοντος δοκιμής για υλοποιητές  (π.χ. 
ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, τρίτοι κατασκευαστές, κλπ.) για την απόδειξη της 
επίτευξης διαλειτουργικότητας μεταξύ των λογισμικών που θα 
χρειαστεί να διαλειτουργήσουν.  

15 250,00 € 3.750,00 € 

6 

Μετάπτωση περιγραφικών δεδομένων. Αφορά τα εξής δεδομένα: 
Δραστική Ουσία,  ATC, Οδός χορήγησης, Μορφή Φαρμάκου, 
Διαγνώσεις ICD10, Θεραπευτικά Πρωτόκολλα. Αναλυτική 
περιγραφή των παραπάνω δεδομένων δίνεται στο Παράρτημα 6.  
(Ο ΕΟΦ χρειάζεται να παραδώσει τις σχετικές λίστες με τις 
κωδικοποιήσεις για δραστική ουσία, οδό χορήγησης, μορφή και 

5 250,00 € 1.250,00 € 
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Α/Α Ενέργειες  
Ανθρωπο-

προσπάθεια 
(σε ΑΗ) 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς ΦΠΑ) 

συσκευασία που χρησιμοποιούνται στο πληροφοριακό του 
σύστημα).  

7 Πρετοιμασία υλικού τεκμηρίωσης κλήσεων API 10 250,00 € 2.500,00 € 

8 

Παραμετροποίηση ΕΚΦΟ με τα δεδομένα του Παραρτήματος 7 
με χρήση των σχετικών κλήσεων API: (Είδος τιμής,  Κατηγορία 
ομάδας, Ομάδα φαρμάκου, Ενέργεια, Ρόλος, Φορέας, Τύπος 
ειδοποίησης, Κανάλι διάθεσης). Περιλαμβάνει την 
οριστικοποίηση των σχετικών δεδομένων σε συνεργασία με τους 
φορείς. 

10 250,00 € 2.500,00 € 

9 

Ενεργοποίηση και διάθεση Πύλης υπηρεσιών ΕΚΦΟ. 
Περιλαμβάνονται λίστα με κλήσεις API, υλικό τεκμηρίωσης API, 
περιβάλλον δοκιμών για υλοποιητές (π.χ. ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, τρίτοι 
κατασκευαστές, κλπ.) 

15 250,00 € 3.750,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 340   85.000,00 € 

Πίνακας 33. Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης ΕΚΦΟ για το βραχυπόθεσμο χρονικό διάστημα  (6 μήνες)  

Παρατηρήσεις 

 Δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος των ενδεικτικών σεναρίων χρήσης όπως Αξιολόγηση νέου φαρμάκου 
στον ΕΚΦΟ, Δημοσίευση καταλόγογου αποζημιούνενων φαρμάκων, Δελτίο τιμών, Διαχείριση 
φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο αυτών των σεναρίων είναι να 
υλοποιηθούν οι εφαρμογές των φορέων που θα διαλειτουργούν με τον ΕΚΦΟ. Αυτό, σύμφωνα με τη 
στρατηγική υλοποίησης που παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα, γίνεται μετά τους 6 πρώτους 
μήνες του προτεινόμενου πλάνου υλοποίησης.  

Αναφορικά με την ενέργεια 7, η μετάπτωση αφορά μόνο τα περιγραφικά δεδομένα (κωδικοποιήσεις).  

 ΔΕΝ περιλαμβάνεται η μετάπτωση των δεδομένων  φαρμακευτικών προϊόντων του υφιστάμενου 
ηλεκτρονικού μητρώου φαρμάκων του ΕΟΦ. Ο ΕΚΦΟ μέσω API θα παρέχει τις κατάλληλες κλήσεις 
για εισαγωγή των  δεδομένων του φαρμάκου προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετάπτωσης. Ο ΕΟΦ 
θα μπορεί να δημιουργήσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα παίρνουν τα δεδομένα από τα  
υφιστάμενα συστήματα και μέσω κλήσεων των API θα εισάγονται στον ΕΚΦΟ). 

 Στο Data Center της ΗΔΙΚΑ που θα φιλοξενήσει τον ΕΚΦΟ χρειάζεται να δημιουργηθούν τέσσερα 
περιβάλλοντα: περιβάλλον ανάπτυξης, περιβάλλον εσωτερικών δοκιμών, περιβάλλον δοκιμών με 
κατασκευαστές και παραγωγικό.  

 Οι ελάχιστες προδιαγραφές του web εξυπηρετητή που θα φιλοξενήσει τo API  του ΕΚΦΟ είναι οι εξής: 
o Memory-RAM 32 GB (Για να βοηθήσουμε το OUTPUT caching το οποίο προτείνεται σαν 

μέθοδος στην περίπτωση που οι χρήστες προσπελαύνουν  την ίδια πληροφορία η οποία 
μπορεί να αποθηκευτεί στην μνήμη του WEB Server για γρηγορότερη ανάκτηση ) 

o 8  to 16  Virtual Processors  on CPU 
o 300 - 400 GB Hard Disk  

Έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: εκτιμώμενος αριθμός χρηστών ≅ 65.000. Στην περίπτωση αύξησης 
του αριθμού ταυτόχρονων χρηστών απαιτείται χρήση load balancer για την διανομή του φορτίου σε 
σύμπλεγμα εξυπηρετητών (server farm).  

 Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων  του ΕΚΦΟ είναι οι εξής: 
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o Memory-RAM 32 GB  
o 16  Virtual Processors  on CPU 
o 500 GB Hard Disk 
o Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των ενεργειών ανάπτυξης του ΕΚΦΟ ( για τους 6 πρώτους μήνες: Μ1, 
Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 και Μ6). 

Α/Α Ενέργειες  Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 

1 Διαχείριση ενεργειών ανάπτυξης ΕΚΦΟ (επικοινωνία με φορείς, οργάνωση και 
διαχείριση έργου κλπ) 

      

2 Λεπτομερής καθορισμός των προδιαγραφών τεχνολογίας υλοποίησης των 
κλήσεων API και των προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση 
της πληροφορίας και την μεταφορά των δεδομένων. Χρειάζεται για κάθε κλήση 
API να μελετηθεί, να αποφασιστεί και να περιγραφεί η ακριβής μορφή (σύνταξη) 
των μηνυμάτων (με βάση πρότυπα όπως XML, HL7 κλπ.) που δέχεται η API κλήση 
ώς είσοδο  και το ίδιο για τα μηνύματα εξόδου (απάντησης) των κλήσεων. 

      

3 Υλοποίηση βάσης δεδομένων ΕΚΦΟ (βλ. ενότητα 4.2.2.1)       

4 
 Υλοποίηση όλων των κατηγοριών κλήσεων API  του ΕΚΦΟ: (Φαρμακευτικό 
προϊόν, Τιμολόγηση, Κατάλογοι φαρμάκων, Δραστικές ουσίες, Εταιρίες διανομής, 
Ρόλοι- Φορείς).  

Συγκεντρωτικός πίνακας με τις ενδεικτικές κλήσεις API δίνεται στην ενότητα 
4.2.1.2 της Μελέτης. (Περιλαμβάνονται δοκιμές και έλεγχοι) 

      

5 Προετοιμασία και εγκατάσταση περιβάλλοντος δοκιμών. Οργάνωση δοκιμών με 
δημιουργία περιπτώσεων δοκιμών και θέσπιση ειδικού περιβάλλοντος δοκιμής 
για υλοποιητές  (π.χ. ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, τρίτοι κατασκευαστές, κλπ.) για την απόδειξη 
της επίτευξης διαλειτουργικότητας μεταξύ των λογισμικών που θα χρειαστεί να 
διαλειτουργήσουν.  

      

6 Μετάπτωση περιγραφικών δεδομένων. Αφορά τα εξής δεδομένα: 
Δραστική Ουσία,  ATC, Οδός χορήγησης, Μορφή Φαρμάκου, Διαγνώσεις ICD10, 
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα. Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω δεδομένων 
δίνεται στο Παράρτημα 6. (Ο ΕΟΦ χρειάζεται να παραδώσει τις σχετικές λίστες με 
τις κωδικοποιήσεις για δραστική ουσία, οδό χορήγησης, μορφή και συσκευασία 
που χρησιμοποιούνται στο πληροφοριακό του σύστημα).  

      

7 Πρετοιμασία υλικού τεκμηρίωσης κλήσεων API       

8 Παραμετροποίηση ΕΚΦΟ με τα δεδομένα του Παραρτήματος 7 με χρήση των 
σχετικών κλήσεων API: (Είδος τιμής,  Κατηγορία ομάδας, Ομάδα φαρμάκου, 
Ενέργεια, Ρόλος, Φορέας, Τύπος ειδοποίησης, Κανάλι διάθεσης). Περιλαμβάνει 
την οριστικοποίηση των σχετικών δεδομένων σε συνεργασία με τους φορείς. 

      

9 Ενεργοποίηση και διάθεση Πύλης υπηρεσιών ΕΚΦΟ. Περιλαμβάνονται λίστα με 
κλήσεις API, υλικό τεκμηρίωσης API, περιβάλλον δοκιμών για υλοποιητές (π.χ. 
ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, τρίτοι κατασκευαστές, κλπ.) 

      

Εικόνα 16. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ανάπτυξης του ΕΚΦΟ (για τους 6 πρώτους μήνες)
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6 Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η ανάπτυξη του ΕΚΦΟ αποτελεί έργο διαλειτουργικότητας και μεταρρύθμισης άμεσης προτεραιότητας για το 
Υπουργείο Υγείας. Η Μελέτη παρουσιάσε αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση 
των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και καθόρισε τις λειτουργικές προδιαγραφές για την 
ανάπτυξη του μητρώου βάσης των προϊόντων αυτών. Όρισε ενδεικτικούς βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους για την ομαλή μετάβαση υλοποίησης και χρήσης του ΕΚΦΟ από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Χρειάζεται περεταίρω μελέτη σχετικά με τους συγκεκριμένους 
μηχανισμούς εισαγωγής, επικαιροποίησης και αξιοποίησης της πληροφορίας. 

Ο ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης θα πρέπει να  θωρακιστεί θεσμικά ώστε να αποτελλέσει αναπόσπαστο μέρος του 
εθνικού συνόλου δεδομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχημένης ανάπτυξης και υλοποίησης του 
ΕΚΦΟ αποτελλεί η μελέτη για τη θέσπιση και διασφάλιση μηχανισμών διακυβέρνησης σε νομικό, 
οργανωτικό, τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και μηχανισμών 
διασφάλισης ελέγχου ποιότητας δεδομένων.  

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε λεπτομέρειες σχετικά με τη διατήριση της πληροφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων και προτείνει τα εξής:  

 Ρύθμιση της διακυβέρνησης του ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης. 

 Υιοθέτηση, εφαρμογή και διασφάλιση χρήσης κωδικοποίησεων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος της πληροφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων όπως π.χ. δραστικές ουσίες, σκευάσματα 
κλπ. 

 Καταβολή προσπάθειας για την μεγαλύτερη δυνατή συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες και 
κανονισμούς (π.χ. πρότυπα ISO IDMP: Regulation (EU) No 520/12012 (art. 25 & 26)) και διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. 

6.1 Διακυβέρνηση του ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης 

Η υλοποίηση, εφαρμογή και χρήση του ΕΚΦΟ ως μητρώου βάσης αποτελεί την βασική προϋπόθεση για τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα στη χώρα μας. Παρακάτω 
ακολουθούν οι βασικές αρχές της προτεινόμενης διακυβέρνησης. 

Ανάπτυξη διεπαφών με άλλα μητρώα βάσης και έγκυρες πηγές πληροφοριών. Δημοσίευση 
σημασιολογικών και τεχνικών μέσων και απαιτούμενη τεκμηρίωση για τη σύνδεση και την 
επαναχρησιμοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών του ΕΚΦΟ από τρίτους. 

Το ΕΚΦΟ ως μητρώο βάσης θα πρέπει να αποτελεί αξιόπιστη πηγή βασικών πληροφοριών για όλα τα στοιχεία 
των φαρμακευτικών προϊόντων. Θα αποτελεί την πηγή των «κύριων δεδομένων» σχετικά με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες) για την 
παροχή εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών. Το ΕΚΦΟ θα πρέπει να είναι «έγκυρο» και 
«αξιόπιστο» ως η «πηγή» των πληροφοριών, στη σωστή κατάσταση, επικαιροποιημένο και διαθέτει τη 
βέλτιστη δυνατή ποιότητα και ακεραιότητα. Σε περίπτωση νομικής διαμάχης αποτελεί την πιο έγκυρη πηγή 
πληροφοριών (νομική βεβαιότητα). 

Καθορισμός ενιαίου οργανωτικού φορέα, υπεύθυνου για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. 

Το ΕΚΦΟ αποτελεί ένα κατανεμημένο μητρώο βάσης. Ένας ενιαίος οργανωτικός φορέας θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος και υπόλογος για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την εφαρμογή μέτρων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητά τους για κάθε τμήμα της πληροφορίας του μητρώου βάσης. 
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Επιπλέον, ένας ενιαίος φορέας πρέπει να είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τον συντονισμό όλων των μερών 
του κατανεμημένου μητρώου.  

Για την διακυβέρνηση του ΕΚΦΟ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα «περιγράφει τις 
συμφωνίες και τις υποδομές λειτουργίας του και τις σχέσεις με άλλους φορείς». 

Η πρόσβαση στο μητρώο βάσης θα πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και λοιπούς κανονισμούς. 

Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου διασφάλισης ποιότητας των δεδομένων του ΕΚΦΟ. 

Θα πρέπει επίσης να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διασφάλισης ποιότητας των δεδομένων ώστε 
να είναι εγγυημένη η ποιότητα των δεδομένων του ΕΚΦΟ. Οι δημόσιες διοικήσεις και οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων τους που 
περιέχονται στο ΕΚΦΟ. Θα υπάρχει ακόμη οδηγός για την ορολογία που χρησιμοποιείται και/ή ένα 
γλωσσάριο σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται που θα πρέπει να διατίθεται για σκοπούς ανάγνωσης των 
πληροφοριών από τον άνθρωπο και από μηχάνημα. 

Διασφάλιση ανοικτού χαρακτήρα των δεδομένων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ 
δημόσιων υπηρεσιών. 

Τα δημόσια δεδομένα του ΕΚΦΟ θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα για χρήση και περαιτέρω χρήση από 
τρίτους, εφόσον δεν ισχύουν περιορισμοί π.χ. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
λόγους απορρήτου ή για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δημόσια δεδομένα του ΕΚΦΟ θα πρέπει να 
δημοσιεύονται με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς και με σαφείς άδειες για τη χρήση τους, 
προκειμένου να επιτρέπεται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τις 
διοικήσεις και να εφαρμόζεται η διαφάνεια στην πράξη.  

Διασφάλιση της ύπαρξης και διαθεσιμότητας προγραμματιστικών διεπαφών (API) 

Διασφάλιση της διαθεσιμότητας διεπαφών με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Η διαλειτουργικότητα 
διευκολύνει την περαιτέρω χρήση συστημάτων και δεδομένων, και επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους σε 
μεγαλύτερα συστήματα.  

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λύσεων όπως στοιχείων λογισμικού, διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών, προτύπων, πληροφοριών και δεδομένων αποτελεί καταλύτη διαλειτουργικότητας και βελτιώνει 
την ποιότητα, διότι παρατείνει τη λειτουργική χρήση αλλά και συντελεί στην εξοικονόμηση κόστους και 
χρόνου. Η εν λόγω δυνατότητα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ.  

Διοικητική απλούστευση 

Το μητρώο βάσης του ΕΚΦΟ θα βοηθήσει τη διοικήση του ΥΥ ώστε να επιδιώξει τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του βελτιώνοντας ή εξαλείφοντας τις διαδικασίες που δεν 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.  

Διατήρηση των πληροφοριών 

Η νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ότι οι αποφάσεις και τα δεδομένα αποθηκεύονται και η πρόσβαση σε 
αυτά είναι δυνατή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία και οι λοιπές 
μορφές πληροφοριών παραμένουν αναγνώσιμα, αξιόπιστα και διατηρούν την ακεραιότητά τους, καθώς και 
ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για όσο διάστημα χρειάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών 
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Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαλειτουργικότητα. Για την κατάλληλη 
διαχείρισή τους θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ακόλουθα: 

1. προσδιορισμός υποψήφιων προτύπων και προδιαγραφών με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και 
απαιτήσεις 

2. αξιολόγηση υποψήφιων προτύπων και προδιαγραφών με χρήση τυποποιημένων, διαφανών, δίκαιων 
και ισότιμων μεθόδων 

3. εφαρμογή των προτύπων και προδιαγραφών σύμφωνα με σχέδια και πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές 

4. παρακολούθηση της συμμόρφωσης  με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές 
5. διαχείριση αλλαγής με κατάλληλες διαδικασίες 
6. τεκμηρίωση προτύπων και προδιαγραφών, σε ανοικτούς καταλόγους, χρησιμοποιώντας 

τυποποιημένη περιγραφή. 
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα πρότυπα και προδιαγραφές για κάποιες από τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του ΕΚΦΟ, θα χρειαστεί η ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης ώστε να 
μειωθούν οι καθυστερήσεις, και να βελτιωθεί η εναρμόνιση προτύπων και προδιαγραφών με τις ανάγκες του 
δημόσιου τομέα. Ο καθορισμός προτύπων και προδιαγραφών συμβάλλει στην τεχνολογική καινοτομία. 

6.2 Διακυβέρνηση ενοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών 

Στην περίπτωση του ΕΚΦΟ όπου εμπλέκονται πολλοί οργανισμοί, υπάρχει ανάγκη συντονισμού και 

διακυβέρνησης από τις αρχές με εντολή σχεδιασμού, εφαρμογής και λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών. Η 

διακυβέρνηση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται: η ενοποίηση, η απρόσκοπτη 

εκτέλεση, η επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών και δεδομένων και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 

«δομοστοιχείων».   

Η εστίαση στο στοιχείο της διακυβέρνησης θα πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα: νομικό, οργανωτικό, 

σημασιολογικό και τεχνικό. Απαιτεί, μεταξύ άλλων, οργανωτικές δομές και ρόλους και ευθύνες για την 

παροχή και τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών, σύναψη και διαχείριση 

συμφωνιών διαλειτουργικότητας, διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και σχέδια συνέχισης των 

δραστηριοτήτων και ποιότητας των δεδομένων. Η διακυβέρνηση ενοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 τον ορισμό οργανωτικών δομών, ρόλων και ευθυνών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα 
εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 

 την επιβολή απαιτήσεων για: 
o πτυχές διαλειτουργικότητας που περιλαμβάνουν την ποιότητα, την ικανότητα κλιμάκωσης 

και τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιούμενων δομοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 
πηγών πληροφοριών και άλλες διασυνδεδεμένες υπηρεσίες  

o εξωτερικές πληροφορίες/υπηρεσίες, που μετατρέπονται σε σαφείς συμφωνίες επιπέδου 
υπηρεσιών (μεταξύ άλλων για τη διαλειτουργικότητα) 

o σχέδιο διαχείρισης αλλαγών με σκοπό τον ορισμό των διαδικασιών και διεργασιών που 
απαιτούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αλλαγών 

o σχέδιο συνέχισης των δραστηριοτήτων/αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τα δομοστοιχεία τους 
εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα φάσμα καταστάσεων, π.χ. σε περίπτωση 
κυβερνοεπιθέσεων ή αστοχίας δομοστοιχείων. 
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Η αξιοποίηση του ΕΚΦΟ θα συμβάλει στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για μια πιο αποτελεσματική, 
αποδοτική, διαφανή και ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων. Ο ΕΚΦΟ ως 
μητρώο βάσης θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων εναρμόνισης του εθνικού πλαισίου 
διαλειτουργικότητας για την υγεία με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για τις ενοποιημένες 
δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αποτελούν το όραμα 
της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών προς όφελος του 
ευρωπαίου πολίτη.  Το μητρώο βάσης του ΕΚΦΟ θα βοηθήσει τη διοικήση του ΥΥ ώστε να επιδιώξει τον 
εξορθολογισμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του βελτιώνοντας ή εξαλείφοντας τις 
διαδικασίες που δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 

Η δημιουργία, εφαρμογή και χρήση του ΕΚΦΟ θα προωθήσει την διαλειτουργικότητα των οργανισμών προς 
την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων στόχων για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. 
Η διακυβέρνηση της διαλειτουργικότητας του ΕΚΦΟ είναι βασικός παράγοντας για μια ολιστική προσέγγιση 
σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, καθώς συνενώνει όλα τα μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Ο 
συντονισμός, η επικοινωνία και η παρακολούθηση είναι ύψιστης σημασίας για την επιτυχία της 
διακυβέρνησης. 
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Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο για τη Μελέτη του Κεντρικού Μητρώου 
Φαρμακευτικών Προϊόντων  

1η έκδοση  

Η 1η έκδοση του ερωτηματολογίου στάλθηκε στην ΗΔΙΚΑ (κ. Τάγαρη) και στο Υ.Υ. (κ. Στεφανόπουλο) στις 
05.10.2018. 

1. Ορισμός Φαρμάκου 

 Τι θα περιλαμβάνει ο Εθνικός Κατάλογος Φαρμακευτικών Ουσιών (ΕΚΦΟ); 
o Τα φάρμακα από τον νόμο ΦΕΚ1049/29.04.2013,  
o ΓΕΔΙΦΑ (μη υποχρεωτικός συνταγογραφούμενα φάρμακα),  
o ΜΗΣΙΦΑ (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) 
o Άλλα που θα πρέπει να διαχειρίζεται ο ΕΚΦΟ 

 Ποια είναι τα βασικά αρχεία / λίστες / μητρώα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται και με ποιόν 
τρόπο;  

o Μορφή των στοιχείων (λογιστικό φύλλο); 
1. Εμπλεκόμενοι οργανισμοί και βασικές αρμοδιότητες  

 Ποιοι είναι υπεύθυνοι να παρέχουν πληροφορία σχετικά με το φάρμακο; 
o ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, επιτροπή φαρμάκων, φαρμακοποιοί κ.α. 

 Ποιοι είναι χρήστες της πληροφορίας; 
o ΗΔΙΚΑ , ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, Φορείς υγείας (νοσοκομεία), ιατροί, επιχειρήσεις  

 Τι αρμοδιότητες έχει ο κάθε φορέας; 
o Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τα αρχεία / λίστες / μητρώα φαρμάκων; 
o Πως γίνεται η διαχείριση αυτής της πληροφορίας;  
o Με ποια συχνότητα; 

 Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων; Αν ναι, σε ποια σημεία; 

 Υπάρχουν κενά στη διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των μητρώων φαρμάκων, αν ναι ποια; 
o Χρειάζεται απλούστευση διαδικασιών;  
o Χρειάζεται αλλαγή το νομικό-Θεσμικό πλαίσιο; 

 Ποια θα ήταν η καλύτερη ροή εργασιών με βάση το ΕΚΦΟ; Άμεσα και στο μέλλον; 
o Ποιοι φορείς (δημόσιοι / ιδιωτικοί) θα πρέπει να διαλειτουργούν με το μητρώο φαρμάκων 

και με ποιο τρόπο; 
2. Υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων 

 Ποιες μεθόδους και / ή τεχνολογικές λύσεις χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση των δεδομένων των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων; 

o π.χ. σε μορφή λογιστικού φύλλου, API, βάσης δεδομένων κ.α. 

 Ποιες είναι οι διαδικασίες δημιουργίας καταλόγων; 
o από ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ κ.α. 

 Ποια μητρώα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ … ;. 
o με ποια διαδικασία; 

 Ποιοι είναι οι κανόνες ασφάλειας σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των χρηστών; 

Πρότυπα και Κωδικοποιήσεις 

 Υπάρχει δομημένη πληροφορία στα αρχεία με τις φαρμακευτικές ουσίες;  

 Χρησιμοποιείτε πρότυπα και κωδικοποιήσεις και αν ναι ποια; 

 Τα αρχεία των φαρμακευτικών ουσιών τι ορολογία και οντολογία ακολουθούν; 
o θεραπευτικός στόχος, δραστική ουσία, και τα δύο, άλλα;  
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o Ακολουθούν κάποιο πρότυπο; 
o Τα υπόλοιπα πεδία (αντενδείξεις / παρενέργειες κλπ.) είναι δομημένες; Ακολουθούν 

κάποιο πρότυπο; 

 Ποια είναι η κωδικοποίηση  
o του ΕΟΦ (barcode 13 ψηφία),  ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ;  

 Υπάρχουν European Norms για το φάρμακο; 

Ηλεκτρονικές εφαρμογές 

 Ποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές σχετίζονται με το φάρμακο και ποιος ο ρόλος τους; 
o Ηλεκτρονικό Εθνικό Συνταγολόγιο 
o Διαδικτυακή εφαρμογή τιμολόγησης φαρμάκων (ΕΟΦ) 
o Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ 
o eΔΑΠΗ (ΕΟΠΥΥ) 
o Ευρετήριο (ΙΦΕΤ) 
o Εφαρμογές για Φαρμακοποιούς 
o Εφαρμογή για στατιστικά στοιχεία πωλήσεων (πως ενημερώνεται;) 
o Εφαρμογές Νοσοκομείων και άλλων φορέων υγείας 
o Ποιες άλλες εφαρμογές χρησιμοποιούν ή διατηρούν μητρώο φαρμάκων; 
o Εφαρμογή ΓΑΛΗΝΟΣ 

 Ποια η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικών με καινούργιες εκδόσεις καταλόγων; 
o Ποιος είναι υπεύθυνος για να διατηρεί αυτά τα αρχεία; 
o Πόσο συχνά γίνεται ενημέρωση; Ποιοι ενημερώνονται για τις καινούργιες εκδόσεις;  

Για τις παραπάνω εφαρμογές να απαντήσετε τις ερωτήσεις: 

 Τι πληροφορία υπάρχει εκεί; 

 Σε ποιους απευθύνεται (πολίτες);  

 Ποιοι έχουν πρόσβαση και πως χρησιμοποιείται;  

 Πως είναι κωδικοποιημένη η πληροφορία; 

 Πόσο συχνά και με ποιον τρόπο ενημερώνεται; 

 Υπάρχουν API για την χρήση του από άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές; 

 Πως αλληλοεπιδρούν οι εφαρμογές αυτές; 

 Αναφέρετε την προέλευση, διαδικασία ενημέρωσης, τα πεδία, και τη σχέση που έχουν τα 
μητρώα των εφαρμογών με το κεντρικό μητρώο του ΕΟΦ και το εθνικό μητρώο φαρμάκων; 

 
3. Απαιτήσεις φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος 

Στρατηγική και όραμα σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα 

 Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι για τον εθνικό κατάλογο φαρμακευτικών ουσιών; 

 Πως οραματίζεστε την πρακτική εφαρμογή του; 
o χρήση από τον οργανισμό σας, από πολίτες; 

 Βλέπετε μελλοντικά τον πολίτη ως χρήστη; 

Χρήστες και σενάρια χρήσης του ΕΚΦΟ 

 Ποιοι θα είναι οι χρήστες του ΕΚΦΟ; 

 Ποια θα είναι τα βασικά σενάρια χρήσης του συστήματος; 
o προϋποθέσεις, περιορισμοί, ροή εργασίας, επεξεργασία, αποτελέσματα 

 Ποια είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές  απαιτήσεις; 
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o Δεδομένα μητρώου:  
 φάρμακα,  
 φαρμακευτικά σκευάσματα 
 δραστικές ουσίες 

o μαζική εισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
o μαζική εισαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων  
o εισαγωγή νέας εγγραφής 
o ενημέρωση – τροποποίηση εγγραφών του μητρώου 
o διατήρηση ιστορικού τιμών φαρμακευτικών σκευασμάτων 
o άλλα 

 Τι απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις ανάγκες διασύνδεσης του ΕΚΦΟ με τρίτα πληροφοριακά 
συστήματα; 

 Τι απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις ανάγκες μετάπτωσης υφιστάμενων ηλεκτρονικών και 
φυσικών δεδομένων στο ΕΚΦΟ; 

 Ποιες οι πληροφοριακές υποδομές για την εγκατάσταση του ΕΚΦΟ; 

 Που θα βρίσκεται το ΕΚΦΟ και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του; 
 

4. Μελλοντικές επιχειρησιακές διαδικασίες όπως θα διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του νέου 
πληροφοριακού συστήματος 

Περιγράψτε τις διαδικασίες του φορέας σας που σχετίζονται άμεσα με το ΕΚΦΟ όπως αυτές προτείνετε 
να διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του νέου πληροφοριακού συστήματος. Για κάθε επιχειρησιακή 
διαδικασία του φορέα σας περιγράψτε τα ακόλουθα: 

• Εμπλεκόμενοι (actors) 
• Προϋποθέσεις- περιορισμοί για την εκτέλεση της διαδικασίας  
• Περιγραφή ροή εργασίας - συσχέτιση με το ΕΚΦΟ (work flow) 
• Αποτελέσματα διαδικασίας (post-conditions) 
• Ειδικές απαιτήσεις (αν υπάρχουν) 
 

Διαδικασίες 

1. Διαχείριση Καταλόγων Φαρμάκων   

 Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων 

 Θετική Λίστα Φαρμάκων 

 Αρνητική Λίστα Φαρμάκων 

 Προϊόντα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 το Ν. 3816/2010 

 Λίστα Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) 

2. Τιμολόγηση Φαρμάκων 

3. Διαχείριση Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμάκων 

 Έκδοση-Τροποποίηση ή Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

 Ανάκληση ή Αναστολή άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου 

4. Φαρμακοεπαγρύπνηση – Κίτρινη Κάρτα 

5. Διαχείριση Εθνικού Συνταγολογίου 

6. Αναφορά έλλειψης φαρμάκων   

7. Επάρκεια φαρμάκων 

8. Κλινικές Μελέτες  

9. Παρηγορητική χρήση 
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10. Διαχείριση δραστικών ουσιών γενοσήμων για φαρμακεία 

11. Ενημέρωση φορέων υγείας όπως ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές, 
φαρμακευτικούς συλλόγους κ.α. σχετικά με Δελτία Τιμών, Θετική Λίστα κλπ. 

12. Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί κλπ.) σχετικά με Δελτία Τιμών Φαρμάκων, 
Θετική Λίστα, Δελτία Τιμών ΜΗΣΥΦΑ κλπ. 

2η έκδοση μετά την συνάντηση της 15.10.2018 

Η 2η έκδοση του ερωτηματολογίου στάλθηκε σε όλους τους φορείς στις 16.10.2018. 

1. Ορισμός Φαρμάκου 
 
1. Τι θα περιλαμβάνει ο Εθνικός Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ); 

1.1. Τα φάρμακα από τον νόμο ΦΕΚ1049/29.04.2013,  
1.2. ΓΕΔΙΦΑ (φάρμακα γενικής διάθεσης),  
1.3. ΜΗΣΥΦΑ (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) 
1.4. Άλλα που θα πρέπει να διαχειρίζεται ο ΕΚΦΟ 

2. Ποια είναι τα βασικά αρχεία, λίστες, μητρώα φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται και 
με ποιόν τρόπο;  

3. Σε ποια μορφή είναι τα στοιχεία αυτά (π.χ. λογιστικό φύλλο); 
 

2. Εμπλεκόμενοι οργανισμοί και βασικές αρμοδιότητες  
 
1. Ποιοι είναι υπεύθυνοι να παρέχουν πληροφορία σχετικά με το φάρμακο; ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, 

ΗΔΙΚΑ, HTA, φαρμακοποιοί κ.α. 
2. Ποιοι είναι χρήστες της πληροφορίας; ΗΔΙΚΑ , ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, ΗΤΑ, νοσοκομεία, ιατροί, επιχειρήσεις. 
3. Τι αρμοδιότητες έχει ο κάθε φορέας; 

o Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τα αρχεία, λίστες, μητρώα φαρμακευτικών προϊόντων; 
o Πως γίνεται η διαχείριση αυτής της πληροφορίας;  
o Με ποια συχνότητα; 

4. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων; Αν ναι, σε ποια σημεία; 
5. Υπάρχουν κενά στη διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των μητρώων φαρμακευτικών προϊόντων, 

αν ναι ποια; 
― Χρειάζεται απλούστευση διαδικασιών;  
― Χρειάζεται αλλαγή το νομικό-θεσμικό πλαίσιο; 

6. Ποια θα ήταν η καλύτερη ροή εργασιών με βάση το ΕΚΦΟ; Άμεσα και στο μέλλον; 
7. Ποιοι φορείς (δημόσιοι / ιδιωτικοί) θα πρέπει να διαλειτουργούν με το μητρώο φαρμακευτικών 

προϊόντων και με ποιο τρόπο; 
 

3. Υφιστάμενη διαχείριση δεδομένων 
 
1. Ποιες μεθόδους και / ή τεχνολογικές λύσεις χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση των δεδομένων των 

φαρμακευτικών προϊόντων; π.χ. σε μορφή λογιστικού φύλλου, API, βάσης δεδομένων κ.α. 
2. Ποιες είναι οι διαδικασίες δημιουργίας καταλόγων; από ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΤΑ, ΙΦΕΤ κ.α. 
3. Ποια μητρώα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ και άλλοι, με ποια 

διαδικασία; 
4. Ποιοι είναι οι κανόνες ασφάλειας σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των χρηστών; 
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Πρότυπα και Κωδικοποιήσεις 

1. Υπάρχει δομημένη πληροφορία στα αρχεία με τα φαρμακευτικά προϊόντα;  
2. Χρησιμοποιείτε πρότυπα και κωδικοποιήσεις και αν ναι ποια; 
3. Τα αρχεία των φαρμακευτικών προϊόντων τι ορολογία, οντολογία,  κωδικοποίηση ακολουθούν; 

Ηλεκτρονικές εφαρμογές 

 Ποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές σχετίζονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα και ποιος ο ρόλος 
τους; 
― Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) 
― Πληροφοριακό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΗΔΙΚΑ) 
― Ηλεκτρονικό Εθνικό Συνταγολόγιο (ΕΟΦ) 
― Διαδικτυακή εφαρμογή τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων (ΕΟΦ) 
― Εφαρμογή για στατιστικά στοιχεία πωλήσεων (ΕΟΦ) 
― Μητρώο φαρμακευτικών προϊόντων (ΕΟΠΥΥ) 
― Ευρετήριο (ΙΦΕΤ) 
― Εφαρμογές για φαρμακοποιούς 
― Εφαρμογές νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας 
― Εφαρμογή ΓΑΛΗΝΟΣ 
― Άλλες 

 Ποια η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικών με καινούργιες εκδόσεις καταλόγων; 
― Ποιος είναι υπεύθυνος για να διατηρεί αυτά τα αρχεία; 
― Πόσο συχνά γίνεται ενημέρωση; Ποιοι ενημερώνονται για τις καινούργιες εκδόσεις;  

Για τις παραπάνω εφαρμογές να απαντήσετε τις ερωτήσεις: 

1. Τι πληροφορία υπάρχει εκεί; 
2. Σε ποιους απευθύνεται (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες);  
3. Ποιοι έχουν πρόσβαση και πως χρησιμοποιείται;  
4. Πως είναι κωδικοποιημένη η πληροφορία; 
5. Πόσο συχνά και με ποιον τρόπο ενημερώνεται; 
6. Υπάρχουν API (application programming interface) για την χρήση του από άλλες ηλεκτρονικές 

εφαρμογές; 
7. Πως αλληλοεπιδρούν οι εφαρμογές αυτές; 
8. Αναφέρετε την προέλευση, διαδικασία ενημέρωσης, τα πεδία, και τη σχέση που έχουν τα 

μητρώα των εφαρμογών με το κεντρικό μητρώο του ΕΟΦ και το εθνικό μητρώο φαρμάκων; 
 

4. Απαιτήσεις φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του ΕΚΦΟ 

Στρατηγική και όραμα σχετικά με το ΕΚΦΟ 

1. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι για τον εθνικό κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων; 
2. Πως οραματίζεστε την πρακτική εφαρμογή του; 

― Απλοποίηση διαδικασιών 
― Χρήση από τον οργανισμό σας, από πολίτες; 

Χρήστες και σενάρια χρήσης του ΕΚΦΟ 

1. Ποιοι θα είναι οι χρήστες του ΕΚΦΟ; 
2. Ποια θα είναι τα βασικά σενάρια χρήσης του συστήματος; 

― προϋποθέσεις, περιορισμοί, ροή εργασίας, επεξεργασία, αποτελέσματα 
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3. Ποια είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές  απαιτήσεις; 
― Δεδομένα μητρώου: φαρμακευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, άλλα 
― Μαζική εισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων 
― Εισαγωγή νέας εγγραφής 
― Ενημέρωση – τροποποίηση εγγραφών του μητρώου 
― Διατήρηση ιστορικού τιμών φαρμακευτικών προϊόντων 
― Άλλο 

4. Τι απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις ανάγκες διασύνδεσης του ΕΚΦΟ με τρίτα πληροφοριακά 
συστήματα; 

5. Τι απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις ανάγκες μετάπτωσης υφιστάμενων ηλεκτρονικών και 
φυσικών δεδομένων στο ΕΚΦΟ; 

6. Ποιες οι πληροφοριακές υποδομές για την εγκατάσταση του ΕΚΦΟ; 
7. Ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης του ΕΚΦΟ, που θα βρίσκεται και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την 

διαχείριση του; 
 

5.  Μελλοντικές επιχειρησιακές διαδικασίες όπως θα διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του ΕΚΦΟ 
• Περιγράψτε τις διαδικασίες του φορέας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα και 

σχετίζονται άμεσα με το ΕΚΦΟ, όπως αυτές προτείνετε να διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη 
του νέου πληροφοριακού συστήματος. Για κάθε επιχειρησιακή διαδικασία περιγράψτε τα 
ακόλουθα: 

o Εμπλεκόμενοι φορείς  
o Περιγραφή ροών εργασίας 
o Αποτελέσματα διαδικασίας 
o Προϋποθέσεις και περιορισμοί για την εκτέλεση της διαδικασίας  
o Ειδικές απαιτήσεις (αν υπάρχουν) 

 

Διαδικασίες 

1. Διαχείριση Καταλόγων Φαρμακευτικών Προϊόντων 

 Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων 

 Θετική Λίστα Φαρμακευτικών Προϊόντων 

 Αρνητική Λίστα Φαρμακευτικών Προϊόντων 

 Προϊόντα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 το Ν. 3816/2010 

 Λίστα Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) 

 Άλλα 

2. Δελτίο Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων 

3. Διαχείριση Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμάκων 

 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

 Ανάκληση ή Αναστολή άδειας κυκλοφορίας  

 Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας 

 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας 

4. Φαρμακοεπαγρύπνηση – Κίτρινη Κάρτα 

5. Διαχείριση Εθνικού Συνταγολογίου 

6. Αναφορά έλλειψης φαρμάκων   

7. Επάρκεια φαρμάκων 

8. Κλινικές Μελέτες  

9. Παρηγορητική χρήση 
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10. Διαχείριση δραστικών ουσιών γενοσήμων για φαρμακεία 

11. Ενημέρωση καταναλωτών (πολιτών, επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης) σχετικά με καταλόγους 
φαρμακευτικών προϊόντων, δελτία τιμών κ.α. 

12. Άλλη (αν υπάρχει) 

 

6. Διεθνείς Πρακτικές και βιβλιογραφικές αναφορές  
1. Παραθέστε μας, αν γνωρίζετε, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και βιβλιογραφικές αναφορές  
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Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 
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Παράρτημα 2 – Τοποθετήσεις Φορέων 

1. Ορισμός Φαρμάκου Τοποθέτηση ΕΟΠΥΥ Τοποθέτηση ΕΟΦ Τοποθέτηση ΗΔΙΚΑ Τοποθέτηση ΙΦΕΤ Τοποθέτηση ΥΥ 

1.Τι θα περιλαμβάνει ο Εθνικός 
Κατάλογος Φαρμακευτικών 
Προϊόντων (ΕΚΦΟ); 

 Τα φάρμακα από τον νόμο 
ΦΕΚ1049/29.04.2013,  

 ΓΕΔΙΦΑ (φάρμακα γενικής 
διάθεσης),  

 ΜΗΣΥΦΑ (μη 
συνταγογραφούμενα 
φάρμακα) 

 Άλλα που θα πρέπει να 
διαχειρίζεται ο ΕΚΦΟ 

Θα περιλαμβάνει τις κάτωθι 
κατηγορίες: 
Α)Φάρμακα τιμολογημένα 
(εντός και εκτός λίστας) 
Φάρμακα Θετικής Λίστας 
(διαχωρισμός σε ΦΥΚ και retail) 

Χαρακτηρισμός σε on-
off-patent-γενόσημα 
Χαρακτηρισμός 
ναρκωτικών 
Φάρμακα 
Προέγκρισης 
Φάρμακα υψηλού 
κόστους 
νοσοκομειακής 
χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 
Φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
Φάρμακα με 
φυλασσόμενη 
συνταγή κινολονών 
Φάρμακα που 
εξαιρούνται από το 
πλαφόν- στόχο 
γενοσήμων 

Πιστεύουμε ότι το ΕΚΦΟ 
μπορεί να περιλαμβάνει 
καταρχήν όλα τα 
φαρμακευτικά προϊόντα: 
Αποζημιούμενα και ΜΗ, 
ΜΗΣΥΦΑ, ΓΕΔΙΦΑΟ ΕΟΦ 
κατέχει αρχεία, λίστες και 
μητρώα προϊόντων 
αρμοδιότητας του όπως 
είναι τα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση. Τα 
συγκεκριμένα αρχεία: 
GREDIS (κυρίως αλλά και 
παράγωγά του, ανάλογα με 
τις ανάγκες των υπηρεσιών 
προεγρκιτικού ή 
μετεγκριτικού επιπέδου και 
τη νομοθεσία εθνικού και 
ενωσιακού επιπέδου 
αναγκαστικού δικαίου) 
ευρίσκονται υπό μορφή 
βάσης δεδομένων 
αποδίδοντας και αρχεία 
τύπου λογιστικού φύλλου 
για κάποια από τα 
παραπάνω.   

Περιλαμβάνονται όλες οι 
δυνατές κατηγορίες στη λίστα. 
Επιπλέον Ραδιοφάρμακα (ΟΠΣ 
Νοσοκομείων) 

1.4 Φαρμακευτικά 
προϊόντα που δεν έχουν 
άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα αλλά εισάγονται 
κατά περίπτωση κατόπιν 
έγκρισης ΕΟΦ (ατομικές 
παραγγελίες) . Τα 
προϊόντα αυτά έχουν 
έγκριση ΕΜΑ ή FDA και 
άδεια κυκλοφορίας σε 
χώρα του εξωτερικού. 

Όχι 
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Νοσοκομειακή χρήση 
(μπλε κουπόνι) 

Φάρμακα ΜΗΣΥΦΑ 
Β)Φάρμακα μη τιμολογημένα 
Εμβόλια απευαισθητοποίησης 
Ραδιοφάρμακα 
Περιτοναϊκά διαλύματα 
Γαληνικά 
Φάρμακα εξωτερικού –
έκτακτης από ΚΑΚ 
Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 
Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης 
ΙΦΕΤ 
Γ)Φάρμακα εξαιρούμενα 
νοσηλίου κρατικών δομών-
ιδιωτικών δομών σύμφωνα με 
τη νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ 
ΕΟΠΥΥ 
 

Θα πρέπει κυρίως να 
σημειωθεί ότι οι απαντήσεις  
σχετικά με τις αντίστοιχες 
ερωτήσεις θα αποκτήσουν 
πιο συγκεκριμένη 
περιγραφή εάν 
οριστικοποιηθεί ο στόχος 
του ΕΚΦΟ.  
Δηλαδή τι θα περιλαμβάνει 
ακριβώς?  
Τι ανάγκες θα καλύψει? Τις 
τρέχουσες που υπάρχουν 
σήμερα στην επικοινωνία 
αρχείων από διαφορετικές 
πηγές του ΥΥ? 
ή 
Θα αποτελέσει ένα μητρώο 
που θα συγκεράσει μεν 
αρχεία αλλά θα διέπεται και 
από μελλοντικές στοχεύσεις 
?  
Εάν ισχύει το δεύτερο 
οφείλουμε να 
αποτυπώσουμε με ακρίβεια 
το σχεδιασμό του.  
 

2. Ποια είναι τα βασικά 
αρχεία, λίστες, μητρώα 
φαρμακευτικών 
προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται και με 
ποιόν τρόπο; 

Υπάρχουν τα κάτωθι: 
Α)Μητρώο φαρμάκων ΕΟΠΥΥ 
(συνδυασμός Θετικής Λίστας-
Δελτίου Τιμών-Εμπιστευτικές 
τιμές ΕΟΠΥΥ) 
Β)E-ΔΑΠΥ για εξαιρούμενα 
νοσηλίου 
Χρησιμοποιούνται στον έλεγχο-
εκκαθάριση συνταγών 
ιδιωτικών φαρμακείων-
στρατιωτικών φαρμακείων και 
φαρμακείων ΕΣΥ 

Βασικά αρχεία θεωρούνται το 
αρχείο θετικής λίστας, το 
δελτίο τιμών , το αρχείο 
φαρμάκων ΙΦΕΤ και το  αρχείο 
φαρμάκων της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης το οποίο 
συμπεριλαμβάνει επίσης τα 
ΜΗΣΥΦΑ και τα φάρμακα 
έκτακτης εισαγωγής. 

α) Βάση δεδομένων στις 
ΑΙΧΜΕΣ (ERP) με όλα τα 
προϊόντα που 
διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ. 
β) Κατάλογοι προϊόντων 
(ανά δραστική ουσία και 
ανά εμπορική ονομασία) 
που είναι διαθέσιμα 
μέσω ΙΦΕΤ, και 
δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΙΦΕΤ για 
ενημέρωση των ιατρών / 

Όσον αφορά το υπουργείο είναι ο 
κατάλογος συνταγογραφούμενων 
του ΗΤΑ που θα αντικαταστήσει την 
θετική λίστα   
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Χρησιμοποιούνται για τη 
λειτουργία των φαρμακείων 
ΕΟΠΥΥ 
Χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο-εκκαθάριση λοιπών 
παρόχων (νοσοκομεία, 
κλινικές, ΚΑΑ, ψυχιατρικές 
κλπ.) 
Γ)Registries ηπατίτιδα C, ΧΜΛ 
Δ)Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης 

φαρμακοποιών και 
ασθενών    

3. Σε ποια μορφή είναι τα 
στοιχεία αυτά (π.χ. 
λογιστικού φύλλου); 

Μητρώο φαρμάκων ΕΟΠΥΥ και 
e-ΔΑΠΥ= βάσεις δεδομένων 
ΟΠΣ 

Το αρχείο θετικής λίστας και 
το δελτίο τιμών είναι σε 
μορφή λογιστικού φύλλου, τα 
φάρμακα ΙΦΕΤ λαμβάνονται 
σε μορφή λογιστικού φύλλου. 
Ενσωματώνονται στο σύστημα 
της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης και στα 
ΟΠΣ των Νοσοκομείων όπου 
τηρούνται σε βάση 
δεδομένων. 

Τα αρχεία είναι κυρίως 
σε μορφή λογιστικού 
φύλλου 

Λογιστικό φύλλο 

2.Εμπλεκόμενοι οργανισμοί και αρμοδιότητες 

1. Ποιοι είναι υπεύθυνοι 
να παρέχουν πληροφορία 
σχετικά με το φάρμακο; ΕΟΦ, 
ΙΦΕΤ, ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, HTA, 
φαρμακοποιοί κ.α. 

ΕΟΦ: κεντρική βάση 
φαρμάκων, τιμολόγηση, 
έκτακτες εισαγωγές 
ΙΦΕΤ: φάρμακα εξωτερικού 
ΥΥ: Θετική Λίστα, Θεραπευτικά 
πρωτόκολλα, Πληροφορία για 
φάρμακα on, off-patent, 
γενόσημα, τιμές αποζημίωσης 

Πληροφορία σχετική με το 
φάρμακο παρέχουν όσοι 
είναι υπεύθυνοι για τον 
προεγκριτικό/μετεγκριτικό 
του έλεγχο, το έλεγχο της 
κυκλοφορίας του, την 
τιμολόγησή του (ΕΟΦ-ΙΦΕΤ), 
την συγκριτική του 

Υπεύθυνοι φορείς για την 
πληροφορία σχετικά με το 
φάρμακο θεωρούνται ο ΕΟΦ, 
το ΙΦΕΤ, το ΥΥ, ο ΕΟΠΥΥ, η 
ΗΔΙΚΑ και η επιτροπή HTA. 

Για τα φάρμακα που 
διακινεί ο ΙΦΕΤ, 
παρέχονται πληροφορίες 
σχετικές με αυτά σε 
φορείς όπως ο ΕΟΦ, το 
Υπουργείο Υγείας, ο 
ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, 

+ Η υπηρεσία του υπουργείου 
ανάπτυξης που δίνει τις πατέντες 
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(όπως διαμορφώνονται από 
HTA και υπολογίζονται από 
ΗΔΙΚΑ), στο μέλλον και 
εμπιστευτικές τιμές 
αποζημίωσης 
Επιτροπή HTA: Εισήγηση για 
Θετικό Κατάλογο, κατάταξη σε 
3816/2010 
ΕΟΠΥΥ: Τιμές προμήθειας 
(νοσοκομειακή -5%) για 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, 
εμπιστευτικές τιμές, 
εξαιρούμενα νοσηλίου 

αξιολόγηση (ΗΤΑ), τη 
διαπραγμάτευση (Επιτροπή 
ΥΥ) και αποζημίωσή του 
(ΕΟΠΥΥ-ΗΔΙΚΑ). Εδώ θα 
πρέπει να αποτυπωθεί ο 
κύριος ρόλος της 
Διεύθυνσης Φαρμάκων και 
Φαρμακείων, ΥΥ σαν τελικός 
αποδέκτης για κάποιες από 
τις προαναφερθείσες 
διαδικασίες.  Επίσης 
πληροφορία μπορεί να 
δίνουν και όσοι εμπλέκονται 
άμεσα η έμμεσα στην 
αλυσίδα: παραγωγή/ 
διανομή/ κυκλοφορία του 
φαρμάκου (ΚΑΚ, 
Φαρμακαποθήκες 
Φαρμακεία σε 
Νοσοκομεία/ΕΟΠΥΥ, 
ιδιωτικά, θεράποντες 
ιατροί). Συνεπώς 
πληροφορία μπορεί να δίνει 
ένα δίκτυο υπηρεσιών και 
επαγγελματιών και οι 
συμμετέχοντες στο δίκτυο 
μπορεί αρκετές φορές να 
αλληλεπικαλύπτονται αλλά 
η λειτουργία τους σε 
επίπεδο δικτύου/δικτύων 
είναι απολύτως απαραίτητη. 

Νοσοκομεία, Φαρμακεία, 
φαρμακαποθήκες κλπ. 
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2. Ποιοι είναι χρήστες 
της πληροφορίας; ΗΔΙΚΑ , ΥΥ, 
ΕΟΠΥΥ, ΗΤΑ, νοσοκομεία, 
ιατροί, εταιρείες. 

Επί του παρόντος 
ΗΔΙΚΑ  
ΕΟΠΥΥ 
Νοσοκομεία ΕΣΥ 
Υπουργείο Υγείας 

Χρήστες της πληροφορίες 
είναι όσοι προαναφέρθηκαν 
αλλά και οι πολίτες  ή οι 
ιδιωτικοί φορείς με 
συγκεκριμένη εστίαση. 

Χρήστες της πληροφορίας 
αποτελούν η ΗΔΙΚΑ , το ΥΥ, ο 
ΕΟΠΥΥ, η επιτροπή ΗΤΑ, τα 
νοσοκομεία, ιατροί και τρίτες 
εταιρείες κατασκευής  
λογισμικών διασυνδεόμενες 
μέσω ΑΡΙ με την Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση. 

 - 

3. Τι αρμοδιότητες έχει ο 
κάθε φορέας; 

 Ποιοι οργανισμοί είναι 
υπεύθυνοι για τα αρχεία, 
λίστες, μητρώα 
φαρμακευτικών 
προϊόντων; 

 Πως γίνεται η διαχείριση 
αυτής της πληροφορίας;  

 Με ποια συχνότητα; 

Αρμοδιότητες ΕΟΠΥΥ 
Ενημέρωση μητρώου 
φαρμάκων με κάθε Δελτίο 
Τιμών και με κάθε νέο Θετικό 
κατάλογο κατ’ ελάχιστο. Επίσης 
βάσει ισχύος ειδικών 
συμφωνιών 
Ενημέρωση e-ΔΑΠΥ για 
εξαιρούμενα νοσηλίου  
Εισαγωγή φαρμάκων στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης 

Ο κάθε φορέας έχει 
συγκεκριμένο πλαίσιο 
αρμοδιοτήτων και στα 
πλαίσια αυτά διαχειρίζεται 
και τα αντίστοιχα αρχεία 
του.   

Η επιτροπή ΗΤΑ θεωρείται 
υπεύθυνη για την αξιολόγηση 
φαρμάκων καθώς για την 
εκάστοτε  λίστα 
αποζημιούμενων φαρμάκων.  
Το  Υπουργείο Υγείας είναι 
υπεύθυνο για δελτίο τιμών.  
Η ΗΔΙΚΑ υπολογίζει με βάση 
τη θετική λίστα και το δελτίο 
τιμών, τις τιμές αποζημίωσης 
φαρμάκων για λογαριασμό 
του Υπουργείου Υγείας. 
Ο  ΕΟΠΥΥ  είναι αρμόδιος 
φορέας για τα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται προέγκριση.  
Το ΙΦΕΤ είναι υπεύθυνο για 
φάρμακα έκτακτης διάθεσης, 
ενώ τέλος κύριος υπεύθυνος 
θεωρείται ο ΕΟΦ για τη 
βασική πληροφορία του 
φαρμάκου.  
Στην όλη διαδικασία μέχρι 
τώρα συμμετέχουν και οι 
φαρμακευτικές εταιρείες οι 

Ο ΙΦΕΤ διακινεί 
φαρμακευτικά προϊόντα 
κατόπιν εντολής ΕΟΦ .  
Αυτά είναι είτε προϊόντα 
όπως παραπάνω (1.4), 
είτε προϊόντα που έχουν 
άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα αλλά για 
εμπορικούς λόγους οι 
ΚΑΚ δεν ενδιαφέρονται 
για την κυκλοφορία τους.  
Επίσης προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα αλλά που για μια 
δεδομένη χρονική 
περίοδο παρουσιάζουν 
έλλειψη λόγω αδυναμίας 
ΚΑΚ να προμηθεύσει τις 
απαραίτητες ποσότητες.     

- 
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οποίες ενημερώνουν την 
ΗΔΙΚΑ για την κυκλοφορία των 
προϊόντων τους προκειμένου 
να ενταχθούν στο Μητρώο 
Φαρμάκων της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης. 
Πιο συγκεκριμένα, η 
φαρμακευτική εταιρεία 
ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ για την 
κυκλοφορία ενός προϊόντος, 
αυτό στη συνέχεια ελέγχεται 
αν εμφανίζεται  στη θετική 
λίστα φαρμάκων, 
ενημερώνονται οι τιμές του με 
βάση το τρέχον δελτίο τιμών, 
επιβεβαιώνεται από τον ΕΟΦ  
η κυκλοφορία του και τελικά 
εισάγεται στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση. 
Η ενημέρωση για την 
κυκλοφορία νέων φαρμάκων 
από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες μπορεί να γίνεται σε 
καθημερινή βάση. 
Ενημέρωση του αρχείου 
φαρμάκων γίνεται περιοδικά – 
περίπου 3 με 4 φορές ετησίως- 
όπου αναρτάται νέο δελτίο 
τιμών και ακολούθως νέα  
θετική λίστα, υπολογίζονται οι 
τιμές αποζημίωσης και 
ενημερώνεται το μητρώο 
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φαρμάκων στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση.   
Τέλος στη διαδικασία 
περιλαμβάνεται και η 
απενεργοποίηση  φαρμάκων η 
οποία μπορεί να γίνεται 
επίσης σε καθημερινή βάση 
και τελεί υπό την έγκριση του 
ΕΟΦ. 

4. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 
αρμοδιοτήτων; Αν ναι, σε 
ποια σημεία; 

Επί του παρόντος δεν είναι 
σαφώς καθορισμένες οι 
αρμοδιότητες οπότε υπάρχει 
και αλληλοεπικάλυψη και 
μπορεί και διαφορετική 
πληροφορία 

Οι αλληλοεπικαλύψεις σε 
λειτουργικό/διαχειριστικό 
επίπεδο ένα υπάρχουν να 
συζητηθούν. 

- Όχι - 

5.Υπάρχουν κενά στη 
διαδικασία σχετικά με τη 
διαχείριση των μητρώων 
φαρμακευτικών προϊόντων, αν 
ναι ποια; 

 Χρειάζεται απλούστευση 
διαδικασιών;  

 Χρειάζεται αλλαγή το 
νομικό-θεσμικό πλαίσιο; 

Δεν υπάρχει διασύνδεση και 
ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων. Θα πρέπει να 
οριστούν ρόλοι και υπεύθυνοι 
σε κάθε είδος πληροφορίας 
που εισάγεται 

Σχετικά με τα ερωτήματα 
5,6,7 σας παραπέμπω στην 
τελευταία παράγραφο της 
απάντησή μας στο ερώτημα 
1 . 

Κενά στη διαδικασία μπορούν 
να θεωρηθούν η έλλειψη  
ηλεκτρονικής πληροφορίας, η 
έλλειψη κωδικοποιημένης 
πληροφορίας, η μη ύπαρξη 
ομαδοποιήσεων πληροφορίας 
π.χ. οι ισοδύναμες δραστικές ή 
οι φαρμακοτεχνικές μορφές. 
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί η 
παντελής έλλειψη 
συντονισμού στην ενημέρωση 
του μητρώου η οποία γίνεται 
αποσπασματικά, ασύγχρονα  
και ανεξάρτητα από τον κάθε 
υπεύθυνο φορέα. 
 

- - 
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ΟΠΣ Νοσοκομείων: Πρόβλημα 
διαδικασίας στα ραδιενεργά 
φάρμακα, τα οποία δεν έχουν 
κωδικό ΕΟΦ 

6. Ποια θα ήταν η καλύτερη 
ροή εργασιών με βάση το 
ΕΚΦΟ; Άμεσα και στο μέλλον; 

Προτεινόμενη ροή θα 
μπορούσε να είναι η κάτωθι: 
Α)ΕΟΦ εισαγωγή στοιχείων για 
αδειοδοτημένα φάρμακα, 
τιμολογημένα και μη, 
κυκλοφορία προϊόντων 
Β)Υπουργείο Υγείας εισαγωγή 
στοιχείων για γενόσημα, 
πρωτότυπα, off-patent, τιμές 
,αποζημίωσης, περιορισμοί, 
σύνδεση με θεραπευτικά 
πρωτόκολλα, νέες δραστικές 
Γ)ΕΟΠΥΥ υπολογισμός τιμής 
αποζημίωσης (ΝΤ-5%), 
εξαιρούμενα νοσηλίου 

Βέλτιστη πρακτική θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η 
ύπαρξη κεντρικού αρχείου 
φαρμάκων, η  ενημέρωσή του 
από κάθε υπεύθυνο φορέα 
απευθείας χωρίς τη 
μεσολάβηση επικοινωνίας και 
ενδιάμεσων αρχείων, ενώ  η 
τελική πληροφορία θα 
λαμβάνεται από τον κάθε 
αρμόδιο μέσω διαδικτυακής 
υπηρεσίας. 

- - 

7. Ποιοι φορείς 
(δημόσιοι / ιδιωτικοί) θα 
πρέπει να διαλειτουργούν με 
το μητρώο φαρμακευτικών 
προϊόντων και με ποιο τρόπο; 

Δημόσιοι : Υπουργείο, ΕΟΦ, 
ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία, 
ιδιωτικές κλινικές, πολίτες, 
επαγγελματίες υγείας (ιατροί, 
φαρμακοποιοί) 

Υπουργείο Υγείας, HTA, ΕΟΦ, 
ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, 
Νοσοκομεία, Κλινικές, 
Φαρμακεία, Ιατρεία, Εταιρείες 
κατασκευής ιατρικού 
λογισμικού. 

ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΗΔΙΚΑ, 
ΕΟΠΥΥ, Επαγγελματίες 
Υγείας, Βιομηχανία, 
Ασθενείς 

ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΥΥ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, HTA, 
Νοσοκομεία, Γιατροί, 
Φαρμακοποιοί 

3.Υφιστάμενη Διαχείριση Δεδομένων 

5. Ποιες μεθόδους και / 
ή τεχνολογικές λύσεις 
χρησιμοποιείτε για τη 
διαχείριση των 

Βάσεις δεδομένων Διαχείριση δεδομένων με 
αρχές ανοικτού λογισμικού . 

Το μητρώο φαρμάκων της 
Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 
φιλοξενείται  σε βάση 

Υπάρχει μία βάση 
δεδομένων με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα 
που διακινεί ο ΙΦΕΤ και 

- 
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δεδομένων των 
φαρμακευτικών 
προϊόντων; π.χ. 
λογιστικά φύλλα, API, 
Βάση Δεδομένων κ.α. 

δεδομένων, ενημερώνεται, 
μέσω αρχείων Λογιστικό 
φύλλο,  με τα στοιχεία των 
φαρμάκων της Θετικής Λίστας  
και  των φαρμάκων ΙΦΕΤ  και 
διατίθεται μέσω AΡΙ σε 
τρίτους όπως εταιρείες 
κατασκευής λογισμικών 
φαρμάκου και άλλους φορείς. 
ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ: 
Βάση Δεδομένων, API 

την οποία αυτή τη στιγμή  
επεξεργαζόμαστε 
δημιουργώντας έναν 
επικαιροποιημένο 
κατάλογο με  διασύνδεση 
δραστικής ουσίας, 
ονομασίας προϊόντος, 
μορφής, περιεκτικότητας 
και ATC code.  
Ο κατάλογος αυτός 
ανανεώνεται κάθε φορά 
που προστίθεται ένα νέο 
φάρμακο κατόπιν 
εντολής ΕΟΦ.  
Ο ΙΦΕΤ (Δνση Φαρμάκων) 
στέλνει καθημερινά (ή 
όποτε τυπώνονται οι 
ταινίες γνησιότητας)  
στην ΗΔΙΚΑ και στον 
ΕΟΠΥΥ αρχείο σε μορφή 
λογιστικού φύλλου με τα 
barcode των φαρμάκων, 
lot numbers, expiry dates, 
τιμές κλπ. 
Οι ίδιες πληροφορίες 
καταχωρούνται με την 
ίδια συχνότητα σε βάση 
δεδομένων του ΕΟΦ 
Τέλος η Δνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Ποιες είναι οι 
διαδικασίες 
δημιουργίας 
καταλόγων; από ΕΟΦ, 
ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ, ΗΤΑ κ.α. 

Με αποστολή λογιστικών 
φύλλων και εισαγωγή 
στοιχείων κυρίως 

Οι διαδικασίες δημιουργίας 
καταλόγων/ εφαρμογών 
κλπ. ακολουθούν τα 
αιτήματα των υπηρεσιών 
και η ροή εργασίας που 
ακολουθείται για την 
ολοκλήρωση της εφαρμογής 
είναι σύμφωνη με τις 
κείμενες  νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 

ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ: Το 
Δελτίο τιμών του ΥΥ (λογιστικό 
φύλλο) εισάγεται σε τοπική 
βάση δεδομένων, ελέγχεται 
και μετά παράγεται ascii 
αρχείο το οποίο ανεβαίνει 
στην ιστοσελίδα www.dpsn.eu 
και χρησιμοποιείται για 
ενημέρωση των κατά τόπου 
βάσεων των Νοσοκομείων. 

- 

7. Ποια μητρώα, 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες ενημερώνει 
ο ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ 
και άλλοι, με ποια 
διαδικασία; 

ΕΟΠΥΥ ενημερώνει μητρώο 
φαρμάκων (ΚΜΕΣ), e-DAPY 
(φαρμακεία ΕΟΠΥΥ+ 
εκκαθάριση), ΣΗΠ, registries με 
αποστολή email 

Τα μητρώα και οι 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
ενημερώνονται πάντα 
σύμφωνα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών, τα αντίστοιχα 
αιτήματα και την ακόλουθη 
ροή εργασίας (αίτημα, 
έγκριση, προμήθεια κλπ.) 

- - 
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8. Ποιοι είναι οι κανόνες 
ασφάλειας σχετικά με 
τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες των 
χρηστών; 

Δημιουργούνται από την 
πληροφορική που είναι οι 
διαχειριστές των συστημάτων 

Ο ΕΟΦ εκ των αρμοδιοτήτων 
του και του ρόλου του 
διέπεται από εκτεταμένο 
σύστημα ασφάλειας (με 
πολύ συχνές αναβαθμίσεις) 
που προβλέπεται και 
επιβλέπεται από νομοθεσία 
και εξωτερικούς ελέγχους 
(και ευρωπαϊκού επιπέδου). 

Η ενημέρωση του μητρώου 
της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης γίνεται από 
συγκεκριμένα και κατάλληλα 
καταρτισμένα στελέχη και η 
κάθε απαραίτητη πληροφορία 
λαμβάνεται από επίσημες 
πηγές (Υπουργείο Υγείας, 
ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ). 
ΟΠΣ Νοσοκομείων: Γίνεται 
από το τμήμα πληροφορικής 

ενημερώνει καθημερινά 
τη βάση του ΕΟΦ για τις 
πωλήσεις του ΙΦΕΤ ( 
κατεβάζει το αρχείο από 
τις ΑΙΧΜΕΣ και το 
«ανεβάζει» στη βάση του 
ΕΟΦ     

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν 

3.1 Πρότυπα και Κωδικοποιήσεις 

1.Υπάρχει δομημένη 
πληροφορία στα αρχεία με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα; 

Ναι είναι βάσεις δεδομένων Η πληροφορία δεν είναι 
δομημένη και 
κωδικοποιημένη σε όλα τα 
επίπεδα αλλά είμαστε 
υποχρεωμένοι να 
εξελιχθούμε ως προς την 
συνολική κωδικοποίηση 
(βλέπε SPOR, e-submission) 

Υπάρχει δομημένη 
πληροφορία και το μητρώο 
της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 
φιλοξενείται σε βάση 
δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και 
για τα μητρώα φαρμάκων στα 
ΟΠΣ Νοσοκομείων της ΗΔΙΚΑ 

Χρησιμοποιείται η 
κωδικοποίηση του ΕΟΦ 
συν έναν επιπλέον 
κωδικό ανά προϊόν για 
τον ΙΦΕΤ που 
χρησιμοποιείται για την 
τιμολόγηση 

ΟΧΙ 

2.Χρησιμοποιείτε πρότυπα και 
κωδικοποιήσεις και αν ναι 
ποια; 

Κλειδί συνήθως είναι ο κωδικός 
ΕΟΦ ή και το ΑΜΚΑ (αφορά 
στα μητρώα και στο ΣΗΠ) 

Χρησιμοποιείται 
κωδικοποίηση ATC-CODE για 
το θεραπευτικό σύστημα 
ταξινόμησης φαρμάκων τόσο 
στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση όσο και στο 
ΟΠΣ Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ. 
Στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης  στα SPC 
φίλτρα των φαρμάκων οι 
ενδείξεις είναι 

ΟΧΙ 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του Εθνικού 
Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 141 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                     

 

κωδικοποιημένες με βάση το 
πρότυπο ICD-10. 

3.Τα αρχεία των 
φαρμακευτικών προϊόντων τι 
ορολογία, οντολογία,  
κωδικοποίηση ακολουθούν; 

Κωδικοποίηση βάσης 
δεδομένων 

Το φάρμακο μοναδικοποιείται 
από τον κωδικό ΕΟΦ (9ψήφιος 
και 13ψήφιος κωδικός). 

- 

3.2 Ηλεκτρονικές εφαρμογές 

1.Ποιες ηλεκτρονικές 
εφαρμογές σχετίζονται με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και 
ποιος ο ρόλος τους; 

Α) Μητρώο φαρμακευτικών 
προϊόντων (ΕΟΠΥΥ 
Β) Ε-ΔΑΠΥ 
Γ) Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης 
Δ) Registries Φαρμάκων 

Εθνικό Συνταγολόγιο: υπό 
εξέλιξη η επικαιροποίηση 
του  
Πωλήσεις: εξελίσσεται 
σύμφωνα και με τις 
τρέχουσες ανάγκες 

Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 
ΟΠΣ Νοσοκομείων 

Τα στοιχεία που στέλνει ο 
ΙΦΕΤ στην ΗΔΙΚΑ 
ενσωματώνονται στην 
Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση. Επίσης 
υπάρχει ευρετήριο 
φαρμάκων στην 
ιστοσελίδα του ΙΦΕΤ 
(αυτή τη στιγμή είμαστε 
σε διαδικασία  
ανανέωσης ολόκληρης 
της ιστοσελίδας) για την 
ενημέρωση 
επαγγελματιών υγείας 
και ασθενών 

- 

2. Ποια η διαδικασία 
ενημέρωσης λογισμικών με 
καινούργιες εκδόσεις 
καταλόγων; 

 Ποιος είναι υπεύθυνος για 
να διατηρεί αυτά τα 
αρχεία; 

 Πόσο συχνά γίνεται 
ενημέρωση;  

 Ποιοι ενημερώνονται για 
τις καινούργιες εκδόσεις; 

Α)Μητρώο φαρμακευτικών 
προϊόντων (ΕΟΠΥΥ) 

Στοιχεία για φάρμακα 
και τιμές 
αποζημίωσης,  
στοιχεία για 
εξαιρούμενα 
νοσηλίου, στοιχεία για 
ναρκωτικά ,  
Χαρακτηρισμός σε on-
off-patent-γενόσημα 
Χαρακτηρισμός 
ναρκωτικών 
Φάρμακα 
Προέγκρισης 

- 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για 
να διατηρεί αυτά τα αρχεία 

 Σύστημα 
Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης: 
Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 
ΗΔΙΚΑ 

 ΟΠΣ Νοσοκομείων 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Τμήμα 
πληροφορικής του 
κάθε Νοσοκομείου 

 Νέο  ΟΠΣ 
Νοσοκομείων ΗΔΙΚΑ: 
Τμήμα Νοσοκομείων 
ΗΔΙΚΑ 

- 
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Φάρμακα υψηλού 
κόστους 
νοσοκομειακής 
χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 
Φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
Φάρμακα με 
φυλασσόμενη 
συνταγή κινολονών 
Φάρμακα που 
εξαιρούνται από το 
πλαφόν- στόχο 
γενοσήμων 
Νοσοκομειακή χρήση 
(μπλε κουπόνι) 

Ιστορικότητα ΚΑΚ και 
αντιπροσώπων 
Εισαγωγή φαρμάκων στο 
σύστημα πριν πάρουν κωδικό 
ΕΟΦ 
Διπλά clusters θετικής λίστας 
 
Δεν θέλουμε να αλλάζουν από 
την ΗΔΙΚΑ τα clusters 
Αντιπρόσωποι-κάτοχοι-
διανομείς 
Ιστορικότητα τιμών (και ex-
factory) 
ΜΗΣΥΦΑ 
Νοσοκομειακά φάρμακα 

1. Πόσο συχνά γίνεται 
ενημέρωση; 

 Σύστημα 
Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης: 
Δημοσίευση νέας 
Θετικής Λίστας 
Φαρμάκων 

 ΟΠΣ Νοσοκομείων: 
Έκδοση νέου Δελτίου 
Τιμών 

2. Ποιοι ενημερώνονται για 
τις καινούργιες εκδόσεις; 

 Σύστημα 
Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης: 
Τρίτοι 
κατασκευαστές 
λογισμικού 

Για τις παραπάνω εφαρμογές 
να απαντήσετε τις ερωτήσεις: 
1. Τι πληροφορία 
υπάρχει εκεί; 
2. Σε ποιους 
απευθύνεται (δημόσιοι φορείς, 
επιχειρήσεις, πολίτες);  
3. Ποιοι έχουν 
πρόσβαση και πως 
χρησιμοποιείται;  
4. Πως είναι 
κωδικοποιημένη η 
πληροφορία; 

- Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης 
Στο σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης υπάρχει το 
μητρώο φαρμάκων το οποίο 
απευθύνεται σε ιατρούς, 
φαρμακοποιούς και εταιρείες 
κατασκευής λογισμικού. 
Πρόσβαση σ‘ αυτό έχουν οι 
παραπάνω κατηγορίες και 
συγκεκριμένα οι ιατροί και 
φαρμακοποιοί μέσω της 
χρήσης του ΣΗΣ ενώ οι 

- 
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5. Πόσο συχνά και με 
ποιον τρόπο ενημερώνεται; 
6. Υπάρχουν API 
(application programming 
interface) για την χρήση του 
από άλλες ηλεκτρονικές 
εφαρμογές; 
7. Πως αλληλοεπιδρούν 
οι εφαρμογές αυτές; 
8. Αναφέρετε την 
προέλευση, διαδικασία 
ενημέρωσης, τα πεδία, και τη 
σχέση που έχουν τα μητρώα 
των εφαρμογών με το κεντρικό 
μητρώο του ΕΟΦ και το εθνικό 
μητρώο φαρμάκων; 

Μητρώο εταιρειών 
Απευθύνεται για εσωτερική 
χρήση στον ΕΟΠΥΥ 
Κωδικοποιείται με βάση 
κωδικό φαρμάκου 
Επικαιροποιείται τουλάχιστον 
σε κάθε Δ.Τ. και σε Θετική 
Λίστα και με άλλα στοιχεία που 
μπορούμε να αιτηθούμε από 
τον ΕΟΦ 
Δεν υπάρχουν APIs 
Β) Ε-ΔΑΠΥ 

Εξαιρούμενα νοσηλίου 
Απευθύνεται για εσωτερική 
χρήση στον ΕΟΠΥΥ 
Επικαιροποιείται σε κάθε 
Θετική Λίστα 
Δεν υπάρχουν APIs 
 
Γ) Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης 
Απευθύνεται για εσωτερική 
χρήση και χρήση από 
θεράποντες ιατρούς που 
υποβάλλουν αίτημα 
Επικαιροποιείται θεωρητικά 
μετά από κάθε Θετική Λίστα 
Δεν υπάρχουν APIs- 
Προβλέπεται νομικά να 
δημιουργηθούν 
 
Δ) Registries Φαρμάκων 

εταιρείες λογισμικού για να 
ενημερώσουν τις εφαρμογές 
τους. Όπως αναφέρθηκε και 
προηγούμενα, η εισαγωγή 
φαρμάκων μπορεί να γίνεται 
καθημερινά, η θετική λίστα 
και το δελτίο τιμών συνήθως 
3-4 φορές ετησίως και η 
διαγραφή επίσης μπορεί να 
συμβαίνει καθημερινά. 
Στη λίστα εφαρμογών θα 
πρέπει να προστεθεί και η 
εφαρμογή που έχει φτιαχτεί 
για τον υπολογισμό των τιμών 
αποζημίωσης των φαρμάκων. 
Υπάρχουν ΑΡΙs που 
διατίθενται από το σύστημα 
της ΗΣ προς άλλους φορείς 
όπως π.χ. ΕΟΠΥΥ καθώς και 
προς τις εταιρείες κατασκευής 
λογισμικού. 
Το αρχείο της θετικής λίστας 
λαμβάνει τη βασική 
πληροφορία των φαρμάκων 
και τα περισσότερα πεδία που 
χαρακτηρίζουν κάθε φάρμακο 
από τον ΕΟΦ και τις τιμές 
αφενός από το εκάστοτε 
δελτίο τιμών, και αφετέρου 
από την εφαρμογή 
υπολογισμού τιμών 
αποζημίωσης .  
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Απευθύνεται για εσωτερική 
χρήση και χρήση από 
θεράποντες ιατρούς που 
υποβάλλουν αίτημα 
Επικαιροποιείται θεωρητικά 
μετά από κάθε Θετική Λίστα 
Δεν υπάρχουν API 

Θα πρέπει να σημειωθεί 
ωστόσο ότι υπάρχει σειρά 
πεδίων του φαρμάκου τα 
οποία ενημερώνονται 
χειροκίνητα με βάση εκτίμηση 
από προηγούμενα φάρμακα 
όπως για παράδειγμα πεδία  
που καθορίζουν την 
ομαδοποίηση, τον τόπο 
εκτέλεσης φαρμάκων υψηλού 
κόστους, τη δυνατότητα 
συνταγογράφησης με 
εμπορική ονομασία κλπ.  
 
ΟΠΣ Νοσοκομείων:  

1. Τι πληροφορία 
υπάρχει εκεί; 

― ΚΩΔΙΚΟΣ (9ΨΉΦΙΟΣ 
ΚΑΙ 13ΨΉΦΙΟς) 

― ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

― ATC, ΔΡΑΣΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ και 
ΟΝΟΜΑ) 

― ARNHTIKH LISTA 
― TIMH PARAGVGOY 
― XONDRIKH TIMH 
― LIANIKH TIMH 
― ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΚΑΚ) 
2. Σε ποιους 

απευθύνεται 
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(δημόσιοι φορείς, 
επιχειρήσεις, 
πολίτες);  

Δημόσιοι φορείς 
3. Ποιοι έχουν 

πρόσβαση και πως 
χρησιμοποιείται;  

Αρμόδιοι υπάλληλοι του 
Νοσοκομείου 
4. Πως είναι 

κωδικοποιημένη η 
πληροφορία; 
Με κωδικό ΕΟΦ και 
barcode 

5. Πόσο συχνά και με 
ποιον τρόπο 
ενημερώνεται; 
Όταν ισχύει νέο 
δελτίο τιμών, 
ενημερώνεται η 
παραπάνω 
ιστοσελίδα. Κανονικά 
έπρεπε να γίνεται 
δυο φορές τον χρόνο, 
βάση νομοθεσίας. Το 
2018 που δεν έχει 
τελειώσει ακόμα, 
έχουν αναρτηθεί 
δεκαέξι δελτία τιμών 

6. Υπάρχουν API 
(application 
programming 
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interface) για την 
χρήση του από άλλες 
ηλεκτρονικές 
εφαρμογές; 
Όχι 

7. Πως αλληλοεπιδρούν 
οι εφαρμογές αυτές; 
Ν/Α 

8. Το μητρώο των 
εφαρμογών 
αντιστοιχίζεται με το 
κεντρικό μητρώο του 
ΕΟΦ βάση του 
9ψηφιου (ΔΠΣΝ) ή 
13ψηφιου(ΕΠΣΜΥ) 
κωδικό φαρμάκου 

4 Απαιτήσεις φορέων σχετικά με τις λειτουργικότητες του ΕΚΦΟ 

4.1 Στρατηγική και όραμα σχετικά με τον ΕΚΦΟ 

1. Ποιοι είναι οι 
στρατηγικοί στόχοι για τον 
εθνικό κατάλογο 
φαρμακευτικών προϊόντων; 

Ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων, κοινή πληροφορία 
ταυτόχρονα, ακρίβεια 
δεδομένων, διαφάνεια πηγών 
προέλευσης δεδομένων 

Το θέμα αυτό απαιτεί 
ενδελεχή συζήτηση 
σύμφωνα με το εισαγωγικό 
σημείωμα  και την τελευταία 
παράγραφο της ερώτησης 1   
 

Στρατηγικό  στόχο αποτελεί η 
δημιουργία μοναδικού και 
ενιαίου μητρώου φαρμάκων 
το οποίο θα ενημερώνεται 
μέσω αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών με 
διαλειτουργικότητες μεταξύ 
των εμπλεκομένων φορέων 
και τη χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών. 

- Να υπάρχει ένα κεντρικό 
πληροφοριακό σύστημα που κάθε 
φορέας θα έχει διαβαθμισμένη 
πρόσβαση write ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες του. Θα μπορεί να 
διαβάζει ελεύθερα κάθε 
πληροφορία? αυτό μένει να 
εξεταστεί πιο προσεκτικά,  ιδίως 
όσον αφορά στοιχεία που 
συνδέονται με συγκεκριμένο 
ασθενή. 
Ο φορέας δεν θα διαθέτει δικό του 
σύστημα διαχείρισης των 
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πληροφοριών που βρίσκονται στον 
ΕΚΦΟ 

2. Πως οραματίζεστε την 
πρακτική εφαρμογή του; 

 Απλοποίηση διαδικασιών 

 Χρήση από τον οργανισμό 
σας, από πολίτες; 

Απλοποίηση διαδικασίας και 
επίσπευση. Χρήση κατά κύριο 
λόγο από τον Οργανισμό αλλά 
και από τους πολίτες. 

Το μητρώο αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όλη την 
απαραίτητη πληροφορία ανά 
πληροφοριακό σύστημα που 
το χρησιμοποιεί. 

- Σε μια μεταγενέστερη φάση οι 
πολίτες θα μπορούν να δουν 
απλοποιημένες οδηγίες γύρω από 
το κάθε φάρμακο. 

4.2 Χρήστες και σενάρια χρήσης του ΕΚΦΟ 

8. Ποιοι θα είναι οι χρήστες 
του ΕΚΦΟ; 

Ο ΕΟΠΥΥ θα είναι σίγουρα 
χρήστης του ΕΚΦΟ 

Χρήστες του όποιου ΕΚΦΟ 
μπορεί να είναι πολλοί 
(όπως ήδη έχει αναφερθεί) 

Χρήστες του ΕΚΦΟ είναι 
ιατροί, φαρμακοποιοί καθώς 
και εταιρείες κατασκευής 
λογισμικού φαρμάκων, καθώς 
και τα παραπάνω 
πληροφοριακά συστήματα. 

- - 

9. Ποια θα είναι τα βασικά 
σενάρια χρήσης του 
συστήματος;  
-προϋποθέσεις, 
περιορισμοί, ροή 
εργασίας, επεξεργασία, 
αποτελέσματα 
 

Σενάριο 1: Εισαγωγή 
πληροφορίας από ΕΟΦ, χρήση 
στοιχείων από ΕΟΠΥΥ και 
προσθήκη στοιχείων π.χ. για 
εξαιρούμενα νοσηλίου, 
φάρμακα χορηγούμενα από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, τιμή 
προμήθειας (Ν.Τ.-5%), 
φάρμακα προέγκρισης, 
φάρμακα μητρώων 

Τα σενάρια μπορεί να 
ποικίλλουν. Εξαρτάται η 
απόφαση από τον ακριβή 
σχεδιασμό του ΕΚΦΟ. 

Οι χρήστες του ΕΚΦΟ θα 
πρέπει να είναι 
πιστοποιημένοι. 

- - 

10. Ποια είναι τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και οι 
λειτουργικές  απαιτήσεις; 

3.Λειτουργικά χαρακτηριστικά  
-Φάρμακα κυρίως (δραστικές 
στην περίπτωση των 
γαληνικών) 
― Μαζική εισαγωγή 
καταλόγου 

- - - - 
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συνταγογραφούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων 
― Εισαγωγή νέας 
εγγραφής 
― Ενημέρωση – 
τροποποίηση εγγραφών του 
μητρώου 
― Διατήρηση ιστορικού 
τιμών φαρμακευτικών 
προϊόντων 
- - Ιστορικότητα ΚΑΚ και 
αντιπροσώπων 
- Εισαγωγή φαρμάκων 
στο σύστημα πριν πάρουν 
κωδικό ΕΟΦ 
- Διπλά clusters θετικής 
λίστας 
- Νοσοκομειακά 
φάρμακα 
- Μητρώο εταιρειών 

11. Τι απαιτήσεις υπάρχουν 
σχετικά με τις ανάγκες 
διασύνδεσης του ΕΚΦΟ με 
τρίτα πληροφοριακά 
συστήματα; 

Θα πρέπει να διασυνδέεται με 
τα μητρώα ΕΟΠΥΥ 

- Η διάθεση διαδικτυακών 
υπηρεσιών. 

- - 

12. Τι απαιτήσεις υπάρχουν 
σχετικά με τις ανάγκες 
μετάπτωσης υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών και φυσικών 
δεδομένων στο ΕΚΦΟ; 

Υπάρχει ανάγκη μετάπτωση 
από το 2012 και μετά 

- - - - 
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13. Ποιες οι πληροφοριακές 
υποδομές για την 
εγκατάσταση του ΕΚΦΟ; 

Θα πρέπει να είναι web 
εφαρμογή 

- - - - 

14. Ποιος θα είναι ο 
ιδιοκτήτης του ΕΚΦΟ, που 
θα βρίσκεται και ποιος θα 
είναι υπεύθυνος για την 
διαχείριση του; 

Το Υπουργείο Υγείας - Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος 
φορέας για το ΕΚΦΟ θα 
πρέπει να είναι το Υπουργείο 
Υγείας. 

- Το Υπουργείο Υγείας 

5. Μελλοντικές επιχειρησιακές διαδικασίες όπως θα διεκπεραιώνονται με την υποστήριξη του ΕΚΦΟ 

Περιγράψτε τις διαδικασίες 
του φορέας που 
περιλαμβάνονται στον 
ακόλουθο πίνακα και 
σχετίζονται άμεσα με το ΕΚΦΟ, 
όπως αυτές προτείνετε να 
διεκπεραιώνονται με την 
υποστήριξη του νέου 
πληροφοριακού συστήματος. 
Για κάθε επιχειρησιακή 
διαδικασία περιγράψτε τα 
ακόλουθα: 

 Εμπλεκόμενοι φορείς  

 Περιγραφή ροών εργασίας 

 Αποτελέσματα 
διαδικασίας 

 Προϋποθέσεις και 
περιορισμοί για την 
εκτέλεση της διαδικασίας  

 Ειδικές απαιτήσεις (αν 
υπάρχουν) 
 

Θετική Λίστα Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 
Αρνητική Λίστα 
Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Προϊόντα της παραγράφου 2, 
του άρθρου 12 το Ν. 
3816/2010 
Λίστα Μη 
Συνταγογραφούμενων 
Φαρμακευτικών Προϊόντων 
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) 
Επιπλέον 

Χαρακτηρισμός σε on-
off-patent-γενόσημα 
(με ημερομηνία) 
(Υπουργείο Υγείας) 
Χαρακτηρισμός 
προστασίας 
θεραπευτικής ένδειξης 
με ημερομηνία λήξης 
(ΕΟΦ) 

Απαιτείται σχεδιασμός του 
ΕΚΦΟ για να περιγραφούν 
όλες οι σχετικές 
πληροφορίες στις οποίες 
αναφέρεστε.   
Σημείωση: Οι περισσότερες 
από τις διαδικασίες που 
αναφέρετε θα 
περιλαμβάνονται στο τελικό 
ΕΚΦΟ? Νομίζω ότι 
υπάρχουν σοβαρές 
επιφυλάξεις.    
 

1. Εμπλεκόμενοι φορείς για 
τα αναφερόμενα στη 
λίστα θεωρούνται η 
επιτροπή ΗΤΑ, ο ΕΟΦ, ο 
ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο 
Υγείας και σαν 
αποτέλεσμα της 
διαδικασίας αποτελεί το 
αρχείο καταλόγου 
αποζημιούμενων 
φαρμάκων. 

2. Για το δελτίο τιμών 
υπεύθυνο θεωρείται το 
Υπουργείο Υγείας. 

3. Για όλα τα υπόλοιπα 
αρμόδιος φορέας 
θεωρείται ο ΕΟΦ. 

 

Οι μόνες διαδικασίες 
είναι αυτή της 
φαρμακοεπαγρύπνισης 
(διεκπεραιώνεται μέσω 
εξωτερικού συνεργάτη - 
εταιρεία), και η 
ενημέρωση μέσω του 
ιστοτόπου μας για τους 
καταλόγους φαρμάκων 
που διακινεί ο ΙΦΕΤ 

- 
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1. Διαχείριση Καταλόγων 
Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 

 Κατάλογος 
Συνταγογραφούμενων 
Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 

 Θετική Λίστα 
Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 

 Αρνητική Λίστα 
Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 

 Προϊόντα της 
παραγράφου 2, του 
άρθρου 12 το Ν. 
3816/2010 

 Λίστα Μη 
Συνταγογραφούμενων 
Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) 

 Άλλα 
2. Δελτίο Τιμών 

Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 

3. Διαχείριση Αδειών 
Κυκλοφορίας Φαρμάκων 

4. Φαρμακοεπαγρύπνηση – 
Κίτρινη Κάρτα 

5. Διαχείριση Εθνικού 
Συνταγολογίου 

Χαρακτηρισμός 
ναρκωτικών (ΕΟΦ) 
Φάρμακα 
Προέγκρισης  (ΕΟΠΥΥ) 
Φάρμακα υψηλού 
κόστους 
νοσοκομειακής 
χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 
(ΗΤΑ) 
Φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
(ΕΟΠΥΥ) 
Φάρμακα με 
φυλασσόμενη 
συνταγή κινολονών 
(ΕΟΦ) 
Φάρμακα που 
εξαιρούνται από το 
πλαφόν- στόχο 
γενοσήμων (ΕΟΠΥΥ) 
Νοσοκομειακή χρήση 
(μπλε κουπόνι) (ΕΟΦ) 
Γαληνικά (ΕΟΦ-
ΕΟΠΥΥ) 
Φάρμακα σε 
θεραπευτικά 
πρωτόκολλα (ΥΥ) 
Εγκεκριμένες και 
αποζημιούμενες 
ενδείξεις (ΥΥ) 
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6. Αναφορά έλλειψης 
φαρμάκων   

7. Επάρκεια φαρμάκων 
8. Κλινικές Μελέτες  
9. Παρηγορητική χρήση 
10. Διαχείριση δραστικών 

ουσιών γενοσήμων για 
φαρμακεία 

11. Ενημέρωση καταναλωτών 
(πολιτών, επιχειρήσεων, 
δημόσιας διοίκησης) 
σχετικά με καταλόγους 
φαρμακευτικών 
προϊόντων, δελτία τιμών 
κ.α. 

12. Άλλη (αν υπάρχει) 

Εμβόλια 
απευαισθητοποίησης 
(ΕΟΦ) 
Ραδιοφάρμακα (ΕΟΦ) 
Περιτοναϊκά 
διαλύματα (ΕΟΦ) 
Φάρμακα εξωτερικού 
–έκτακτης από ΚΑΚ 
(ΕΟΦ) 
Φάρμακα εξωτερικού-
ΙΦΕΤ (ΙΦΕΤ) 
Φάρμακα Μόνιμης 
κάλυψης ΙΦΕΤ (ΙΦΕΤ) 
Γ)Φάρμακα 
εξαιρούμενα νοσηλίου 
κρατικών δομών-
ιδιωτικών δομών 
σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και τον 
ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ (ΕΟΠΥΥ) 

 

6 Διεθνείς πρακτικές και βιβλιογραφικές αναφορές 

1. Παραθέστε μας, αν 
γνωρίζετε, διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές και βιβλιογραφικές 
αναφορές  

Δεν εφαρμόζεται - - Drugbank.ca - 
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Παράρτημα 3 – Δείγματα από Καταλόγους με Δελτίο Τιμών – Θετική Λίστα 
Φαρμάκων – Δελτίο Τιμών ΜΗΣΥΦΑ – Λίστα δραστικών ουσιών γενοσήμων – 
Αρνητική λίστα Φαρμάκων  

Δελτίο τιμών συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων 

Ακολουθεί δείγμα από το δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του Μαΐου 2018 όπως αναρτήθηκε 
σε σχετική ιστοσελίδα35 του ιστοτόπου του ΥΥ. 

 

 

 

Θετική λίστα φαρμακευτικών προϊόντων 

Ακολουθεί δείγμα από τους δύο καταλόγους της θετικής λίστας φαρμάκων Αυγούστου 2018 όπως 
αναρτήθηκε σε σχετική ιστοσελίδα36 του ιστοτόπου του ΥΥ. 

 

 

                                                           

35 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn 

36 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/thetikh-lista 

Barcode ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ATC
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΛΙΣΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΑΓΩΓΟΥ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΚ

2801925901018 192590101
MEPIVASTESIN INJ.SOL 3% (30MG/ML) 

BTX50CARTR.X1.7ML
N01BB03 N 12,87 13,56 19,40 MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE 3M ESPE AG, GERMANY

2802049802014 204980201
UBISTESIN INJ.SOL 4%+1:100000 

BTX50CARTR.X1.7ML
N01BB58 N 14,07 14,83 21,22

ARTICAINE 

HYDROCHLORIDE:EPINEPHRINE
3M ESPE AG, GERMANY

2802049801017 204980101
UBISTESIN INJ.SOL 4%+1:200000 

ΒΤΧ50CATR.X1.7ML
N01BB58 N 14,07 14,83 21,22

ARTICAINE 

HYDROCHLORIDE:EPINEPHRINE
3M ESPE AG, GERMANY

2800970801014 097080101 NORBAL TAB 10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x 20) N05BE01 3,15 3,30 4,55 BUSPIRONE A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE

2802719102031 271910203 ZORTAL F.C.TAB 100MG/TAB ΒΤx14 (BLISTERS) N06AB06 3,15 3,30 4,55 SERTRALINE A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE

2802719101034 271910103 ZORTAL F.C.TAB 50MG/TAB ΒΤx14 (BLISTERS) N06AB06 3,07 3,22 4,44 SERTRALINE A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE

2802100402016 210040201 DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10) A03AB06 4,62 4,85 6,69 OTILONIUM A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, ITALY

2802024201023 202420102 MAXUDIN TAB 20MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) C10AA03 2,81 2,95 4,07 PRAVASTATIN SODIUM A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, ITALY

2802024203010 202420301 MAXUDIN TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST1x14) C10AA03 4,85 5,09 7,02 PRAVASTATIN SODIUM A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, ITALY

2802009901023 200990102
URESAN TAB (50+25)MG/TAB BTx20 [Blister 

(PVC-Al) 2x10]
C09BA01 3,04 3,19 4,40

CAPTOPRIL:HYDROCHLOROTHIAZ

IDE
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, ITALY

2802569606017 256960601

HUMIRA INJ.SOL 80MG/0,8 ML PF.SYR BTx1 

PF.SYR x0,8ML + 1 επίθεμα αλκοόληςσε μία 

κυψέλη

L04AB04 869,21 882,24 991,28 ADALIMUMAB
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, 

GERMANY

2802569606024 256960602

HUMIRA INJ.SOL 80MG/0,8 ML PF.PEN BTx1 

προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας x0,8ML + 

2 επίθεματα αλκοόλης

L04AB04 883,02 896,28 1007,06 ADALIMUMAB
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, 

GERMANY

2802569605010 256960501
HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.PEN BTx1 

PF.PEN + 2 επιθέματα αλκοόλης σε μία κυψέλη
L04AB04 364,50 369,97 431,39 ADALIMUMAB

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, 

GERMANY

2802569604013 256960401
HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.SYR BTx1 

PF.SYR. + 1 επίθεμα αλκοόλης
L04AB04 363,42 368,87 430,11 ADALIMUMAB

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, 

GERMANY

2802437503028 243750302
SYNAGIS INJ.SOL 100MG/ML BTx1 GLASS VIAL x 

1ml
J06BB16 690,48 700,85 843,44 PALIVIZUMAB

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, 

GERMANY

2803100201012 310020101

EXVIERA F.C.TAB 250MG/TAB BTx56 δισκία σε 

BLISTERS PVC/PE/PCTFE/Alu-πολλαπλή 

συσκευασία)

J05AX16 738,39 749,46 846,06 DASABUVIR ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM

2802503003018 250300301
KALETRA F.C.TAB (200+50) MG/TAB 1 Φιάλη 

(HDPE) x 120
J05AR10 288,26 292,58 347,35 LOPINAVIR:RITONAVIR ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM

2802503002011 250300201
KALETRA ORAL.SOL (80+20) MG/ML 

BTx5FLx60ML+5 SYRING (5 ML) (5 ML)
J05AR10 262,15 266,08 315,89 LOPINAVIR:RITONAVIR ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM

2803172301016 317230101

MAVIRET F.C.TAB (100+40)MG/TAB BTx 84 (4 

BLIST x 21) δισκία σε BLISTERS 

(PVC/PE/PCTFE/alu-πολλαπλή συσκευασία)

J05AX 13576,67 13780,32 14899,29 GLECAPREVIR:PIBRENTASVIR ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM
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Δελτίο τιμών ΜΗΣΥΦΑ 

Ακολουθεί δείγμα από το δελτίο τιμών των ΜΗΣΥΦΑ όπως αναρτήθηκε σε σχετική ιστοσελίδα37 του 
ιστοτόπου του ΥΥ.  

 

 

                                                           

37 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn-mhsyfa 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ATC ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) KAK ΜΗΣΥΦΑ

Προτειν/νη 

Ενδεικτική Λ Τ

207501207 2802075012074

NUROFEN EXPRESS C.TAB 

256MG/TAB BTx12 (σε BLIST 

PVC/PVdc)

M01AE01
IBUPROFEN SODIUM 

DIHYDRATE

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ 

ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
Ν 2,30

312350102 2803123501021

TANTOGRIP PD.ORA.SOL 

(600+10)MG/SACHET (με γεύση 

λεμόνι) BTx16 SACHET (Heat- 

Sealed poly-laminate 

paper/Al/PE)

N02BE51

PHENYLEPHRINE 

HYDROCHLORIDE:PARACETA

MOL

ANGELINI PHARMA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. 

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

Ν 8,90

312350302 2803123503025

TANTOGRIP PD.ORA.SOL 

(600+10)MG/SACHET (με γεύση 

πορτοκάλι) BTx16 SACHET (Heat- 

Sealed poly-laminate 

paper/Al/PE)

N02BE51

PHENYLEPHRINE 

HYDROCHLORIDE:PARACETA

MOL

ANGELINI PHARMA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. 

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

Ν 8,90

027320704 2800273207049
TANTUM VERDE MOUTH.WASH 

0,15% (W/V) FL x 500ML
A01AD02

BENZYDAMINE 

HYDROCHLORIDE

ANGELINI PHARMA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. 

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

Ν

12,66

316110102 2803161101023

DUPHAFRUIT® ORAL.SOL 

667MG/ML 1 Φιάλη HDPE x 

200ml (με δοσιμετρικό καπάκι)

A06AD11 LACTULOSE

BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. 

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Ν

5,80

316110101 2803161101016

DUPHAFRUIT® ORAL.SOL 

667MG/ML BTx20 {Φακελίσκοι 

(από PET/Alu/LDPE) x 15}

A06AD11 LACTULOSE

BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. 

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Ν

6,39

245210201 2802452102015

DUXIL GRA.OR.SOL 

2,7G/SACHET(DOSE) BT x 30  

SACHET

R05CB03
CARBOCISTEINE LYSINE 

MONOHYDRATE
GALENICA ΑΕ Ν

16,70

231310101 2802313101010
NORESKIN CREAM 20% W/W 

TUB x 30 G
D10AX03 AZELAIC ACID GENEPHARM AE Ν

6,70

231310102 2802313101027
NORESKIN CREAM 20% W/W 

TUB x 60 G
D10AX03 AZELAIC ACID GENEPHARM AE Ν

11,79

005531001 2800055310011

OTRIVIN (MENTHOL 

PRESERVATIVE FREE) NASPR.SOL 

(ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ)  0,1%W/V 

FLx10ML (71DOSES+ 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ+ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ)

R01AA07
XYLOMETAZOLINE 

HYDROCHLORIDE

GLAXOSMITHKLINE 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. GSK CH ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Ν 5,50

314370101 2803143701012

MICROLAX REC.SOL  

(0,4500+0,0645+4,4650)G/5ML 

BTx4 (TUB x 5ML) με LDPE 

ακροφύσιο

A06AG11

SORBITOL SOLUTION 70 

%:SODIUM LAURYL 

SULFOACETATE:SODIUM 

CITRATE

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡ.ΑΕΕ ΔΤ 

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 

CONSUMER AE

Ν

4,67

289640201 2802896402016
ELLAONE F.C.TAB 30MG/TAB 

BTx1 (σε PVC/PVDC/alu blister)
G03AD02 ULIPRISTAL ACETATE

LABORATOIRE HRA PHARMA 

FRANCE
Ν 19,49

310980101 2803109801015
REMIUS GEL.EXT.US 1% 

TUBX100G
M02AA15

DICLOFENAC 

DIETHYLAMMONIUM
MEDICUS A.E. Ν 3,86
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Λίστα δραστικών ουσιών γενοσήμων 

Ακολουθεί δείγμα από τον κατάλογο με τις δραστικές ουσίες γενοσήμων όπως αναρτήθηκε σε σχετική 
ιστοσελίδα38 του ιστοτόπου του ΥΥ.  

 

 

Αρνητική λίστα φαρμακευτικών προϊόντων 

Ακολουθεί δείγμα από τον κατάλογο με την αρνητική λίστα φαρμάκων όπως αναρτήθηκε σε σχετική 
ιστοσελίδα39 του ιστοτόπου του ΥΥ.  

 

                                                           

38 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/lista-drastikwn-oysiwn-genoshmwn 

39 http://www.eof.gr/assets/arnitiki_lista.pdf 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ALENDRONATE SODIUM

ALFACALCIDOL

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE

ALLOPURINOL

ALPRAZOLAM

AMLODIPINE BESYLATE

AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM

ANASTROZOLE

ARIPIPRAZOLE

ATENOLOL

ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE

AZITHROMYCIN DIHYDRATE

BECLOMETASONE DIPROPIONATE

BISOPROLOL HEMIFUMARATE

BROMAZEPAM

BUDESONIDE

BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

CALCIUM, COMBINATION WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS

CANDESARTAN CILEXETIL

CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE

CAPTOPRIL

CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE

CARVEDILOL

CEFACLOR MONOHYDRATE

CEFPROZIL MONOHYDRATE

CEFUROXIME 

CHOLECALCIFEROL

CILOSTAZOL

CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
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Παράρτημα 4 – Ορισμοί 

Φάρμακο 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, ως φάρμακο ορίζεται: 

« α) κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που εμφανίζεται να έχει θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες για 
τις ασθένειες ανθρώπων ή β) κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
χορηγηθεί σε ανθρώπους, με σκοπό είτε να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν 
φυσιολογικές λειτουργίες με την άσκηση φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή μεταβολικής» 

Στο πλαίσιο της Μελέτης, ότι αναφέρεται ως «φάρμακο» ή «φαρμακευτικό σκεύασμα» ορίζεται ως 
φαρμακευτικό προϊόν. 

Δραστική Ουσία 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 3 ως δραστική ουσία ορίζεται: 

«κάθε ουσία ή μείγμα ουσιών που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ενός φαρμάκου και η 
οποία, όταν χρησιμοποιείται στην παραγωγή του, γίνεται ενεργό συστατικό του εν λόγω προϊόντος που 
προορίζεται να ασκήσει φαρμακολογική, ανοσολογική ή μεταβολική δράση με σκοπό να αποκατασταθούν, να 
διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες ή να γίνει ιατρική διάγνωση». 

Περιεκτικότητα φαρμάκου 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 25: 

«η περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες, εκφρασμένη ποσοτικά ανά μονάδα δόσης, ανά μονάδα όγκου ή 
βάρους ανάλογα με την φαρμακοτεχνική μορφή». 

Συμπλήρωμα Διατροφής 

Σύμφωνα με ΦΕΚ [52], άρθρο 2: 

Για τους σκοπούς της παρούσας Υπουργικής απόφασης νοούνται ως: 

α)Συμπληρώματα διατροφής είναι τα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ με σκοπό τη συμπλήρωση της 
συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με 
θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις (π.χ. βρώσιμα εκχυλίσματα φυτών και άλλα συστατικά φυσικής 
προέλευσης με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμινούχα, μέταλλα, αμινοξέα, πρωτεΐνες, κλπ.) μεμονωμένων ή 
σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές ήτοι μορφές παρουσίασης όπως 
κάψουλες παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες 
υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που 
προορίζονται να ληφθούν  σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες. 

β)θρεπτικά συστατικά, οι ακόλουθες ουσίες: 

i) οι βιταμίνες 

ii) τα ανόργανα στοιχεία 
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Εταιρεία Διανομής 

Είναι ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή και ο κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων. 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) – Αντιπρόσωπος ΚΑΚ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 20 ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ορίζεται: 

«Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και είναι υπεύθυνο για όλες 
τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την κυκλοφορία του εν λόγω φαρμάκου». 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, παρ. 21 ως Αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας ορίζεται: 

«Πρόσωπο χαρακτηριζόμενο ως τοπικός αντιπρόσωπος, που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας 
για να τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Ο αντιπρόσωπος ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης 
υπέρ και κατά του αντιπροσωπευόμενου. Αν δεν υπάρχει διαφορετική δήλωση του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας προς τον Ε.Ο.Φ., ο αντιπρόσωπος θεωρείται και αντίκλητος αυτού για όλες τις επιδόσεις που 
αφορούν την άδεια κυκλοφορίας». 

Εθνικό Συνταγολόγιο 

Το Εθνικό Συνταγολόγιο40 είναι μία έκδοση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που παρέχει στους 
υγειονομικούς σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων. 

Το Εθνικό Συνταγολόγιο περιέχει πληροφορίες για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Η ύλη του Εθνικού Συνταγολογίου είναι οργανωμένη με απλό, 
κωδικοποιημένο και συνοπτικό τρόπο γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο.  

Περιλαμβάνει μια κατηγοριοποίηση φαρμάκων με βάση το όργανο ή το σύστημα στο οποίο ενεργούν ή/και 
τα θεραπευτικά και χημικά χαρακτηριστικά, (π.χ. φάρμακα πεπτικού, φάρμακα κυκλοφορικού, φάρμακα 
αναπνευστικού κλπ.) και κάποιες επιπλέον κατηγορίες (π.χ. φάρμακα αναισθησίας, σκιαγραφικά, αντίδοτα) 

Η τελευταία έκδοση του Εθνικού Συνταγολογίου είναι από το 2007. 

Φαρμακευτικό Σκεύασμα 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [1], άρθρο 2, στις παρ. 26, 27 ορίζονται τα εξής: 

Παρ. 26. Στοιχειώδης συσκευασία: 

«ο περιέκτης ή κάθε άλλη μορφή συσκευασίας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το φάρμακο». 

Παρ. 27. Εξωτερική συσκευασία: 

«η συσκευασία μέσα στην οποία τοποθετείται η στοιχειώδης συσκευασία». 

Καθαρή Τιμή Παραγωγού 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [6], άρθρο 2:  

                                                           

40 https://www.eof.gr/web/guest/gnf 
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«Ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) είναι η τιμή πώλησης από τους ΚΑΚ προς τους χονδρεμπόρους 
και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Η τιμή παραγωγού είναι με βάση την χονδρική τιμή 
μειωμένη α) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ με τιμή έως 200 € κατά 4,67% και με τιμή 
άνω των 200,01 € κατά 1,48%, β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία δεν αποζημιώνονται από 
τους ΦΚΑ, κατά 5,12% και γ) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 7,24%.». 

Νοσοκομειακή Τιμή Σκευάσματος 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [7] άρθρο 1: 

«Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης από τους ΚΑΚ προς το Δημόσιο, τα Δημόσια 
νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3918/2011, και τις ιδιωτικές κλινικές. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή 
καθορίζεται με βάση την τιμή παραγωγού μειωμένη κατά 8,74%.» 

Χονδρική Τιμή Σκευάσματος 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [6], άρθρο 2: 

«Ανώτατη χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή 
περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, το οποίο 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της μέγιστης τιμής παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 της παρούσης». 

Λιανική Τιμή Σκευάσματος 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ [6], άρθρο 2: 

«Ανώτατη λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που διατίθενται τα φάρμακα στο κοινό από τα φαρμακεία 
και καθορίζεται από την χονδρική τιμή, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου, όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 έως 4 του άρθρου 3 της παρούσης και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ)». 

Θετική Λίστα Φαρμάκων 

Αφορά τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση και τα  φάρμακα της παραγράφου 2 
του Ν3816/2010 για τα οποία δίνεται η δυνατότητα να συνταγογραφούνται, μέσα από ειδικές διαδικασίες 
προκειμένου να μην ξεφύγει και η φαρμακευτική δαπάνη. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ[6], άρθρο 5,  

 Η μέγιστη τιμή όλων των κατηγοριών των φαρμάκων υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ [6] και υποβάλλεται προς έγκριση στη Διεύθυνση Φαρμάκου του 
Υπουργείου Υγείας 

 Για όλα τα προϊόντα που τιμολογούνται για πρώτη φορά γίνεται πριν από την τιμολόγηση, ταξινόμηση 
τους από τα αρμόδια όργανα, σε προϊόντα θετικού καταλόγου, προϊόντα αρνητικού καταλόγου και 
προϊόντα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 το Ν. 3816/2010. 

 Η θετική λίστα φαρμάκων εγκρίνεται από το ΥΥ με την έκδοση σχετικής απόφασης όπως ισχύει και για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων 
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 Η θετική λίστα τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. με την ένταξη νέων πρωτότυπων 
φαρμάκων, ένταξη νέων γενόσημων φαρμάκων, διαγραφή φαρμάκων κλπ.) ύστερα από σχετική 
απόφαση του ΥΥ. 

Αρνητική Λίστα Φαρμάκων 

Αφορά τα φάρμακα που αν και μπορούν να συνταγογραφηθούν, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.  

Όσο αφορά την αρνητική λίστα φαρμάκων ισχύουν οι διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στο ΦΕΚ[6], 
άρθρο 5.  

Ισοδύναμα φάρμακα 

Ίδια μορφή (χάπι, σιρόπι), ίδια δραστική (ισοδύναμες δραστικές), ίδια περιεκτικότητα, ίδια συσκευασία. 

Γενόσημο 

Ίδια μορφή (χάπι, σιρόπι), ίδια δραστική (ισοδύναμες δραστικές), ίδια περιεκτικότητα. 
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Παράρτημα 5 – Λίστες Συμμετεχόντων σε συναντήσεις 
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Παράρτημα 6 – Προτεινόμενες λίστες βασικών αρχείων  

Δραστική Ουσία 

Όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.5.1.2, η κωδικοποίση των δραστικών ουσιών προ SPOR – είναι  με βάση 
τον Αριθμό μητρώου CAS41 (CAS registry number). Με την ενσωμάτωση της κωδικοποίησης του SPOR 
ενημερώνονται σταδιακά και οι παλαιές εγγραφές. 

ATC  

H κωδικοποίηση ATC42 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των ενεργών 
συστατικών των φαρμάκων σύμφωνα με τα ανθρώπινα όργανα ή το σύστημα στο οποίο επιδρούν και τις 
θεραπευτικές, φαρμακολογικές και χημικές ιδιότητες τους. 

Οδός χορήγησης 

Για την κωδικοποίηση των Οδών χορήγησης προτείνεται η λίστα του HL7 v2.5 Route of administration. 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

AP Apply Externally 

B Buccal 

DT Dental 

EP Epidural 

ET Endotrachial Tube* 

GTT Gastrostomy Tube 

GU GU Irrigant 

IMR Immerse (Soak) Body Part 

IA Intra-arterial 

IB Intrabursal 

IC Intracardiac 

ICV Intracervical (uterus) 

ID Intradermal 

IH Inhalation 

IHA Intrahepatic Artery 

                                                           

41 https://www.cas.org/support/documentation/chemical-substances 

42 https://www.whocc.no/atc_ddd_index 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

IM Intramuscular 

IN Intranasal 

IO Intraocular 

IP Intraperitoneal 

IS Intrasynovial 

IT Intrathecal 

IU Intrauterine 

IV Intravenous 

MTH Mouth/Throat 

MM Mucous Membrane 

NS Nasal 

NG Nasogastric 

NP Nasal Prongs* 

NT Nasotrachial Tube 

OP Ophthalmic 
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ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

OT Otic 

OTH Other/Miscellaneous 

PF Perfusion 

PO Oral 

PR Rectal 

RM Rebreather Mask* 

SD Soaked Dressing 

SC Subcutaneous 

SL Sublingual 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TP Topical 

TRA Tracheostomy* 

TD Transdermal 

TL Translingual 

UR Urethral 

VG Vaginal 

VM Ventimask 

WND Wound 

Πίνακας 34. Οδός χορήγησης 

Μορφή φαρμάκου 

Για  την κωδικοποίηση της Μορφής φαρμάκου προτείνεται η λίστα του  HL7  version 3 (OrderableDrugForm).

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TAB Δισκία 

OR.SU.D Εναιώρημα πόσιμο, σταγόνες 

CAPS Κάψουλες 

INJ.SOL Eνέσιμο διάλυμα 

F.C.TAB Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 

C.TAB Δισκία επικαλυμμένα 

OR.SO.D Διάλυμα πόσιμο, σταγόνες 

GRA.OR.SUS Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 

EY.DRO.SUS Κολλύριο εναιώρημα 

SYR Σιρόπι 

OR.SOL.SD Διάλυμα πόσιμο σε συσκευασία μιας 
δόσης 

CHW.TAB Δισκία μασώμενα 

ORAL.SUSP Εναιώρημα πόσιμο 

EY.DRO.SOL Κολλύριο διάλυμα 

LOZ Τροχίσκοι 

OINT.EXT.U Αλοιφή εξωτερικής χρήσης 

EA.EY.SOL Διάλυμα ωτικό οφθαλμικό 

EYE.OINT Αλοιφή οφθαλμική 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

DR.PD.INJ Eνέσιμο ξηρό 

EF.TAB Δισκία αναβράζοντα 

S.C.TAB Δισκία ζαχαρόπηκτα 

PD.ORA.SUS Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα 

ORAL.SOL Διάλυμα πόσιμο 

S.R.C.TAB Δισκία επικαλυμμένα βραδείας 
αποδέσμευσης 

E.S.C.TAB Δισκία ζαχαρόπηκτα εντεροδιαλυτά 

PD.EXT.US Σκόνη εξωτερικής χρήσης 

TAB.EY.DRO Δισκία για παρασκευή κολλυρίου 

OILY.INJ Eνέσιμο ελαιώδες διάλυμα 

CO.R.S.C.T Δισκία ζαχαρόπηκτα ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης 

SOF.G.CAPS Κάψουλες μαλάκες 

CON.R.CAPS Κάψουλες ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης 

CR.EXT.US Κρέμα εξωτερικής χρήσης 

SUPP Υπόθετα 

S.R.F.C.TA Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 
βραδείας αποδέσμευσης 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  Σελίδα 173 από 214 Έκδοση 1.00 | 20.12.2018                                                                                    

 

 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

SPR Eκνέφωμα 

M.D.NAS.SP Eκνέφωμα ρινικό σταθερών δόσεων 

INJ.EM.INF Eνέσιμο γαλάκτωμα για έγχυση 

LY.PD.INJ Eνέσιμο λυόφιλο 

GEL.EXT.US Γέλη εξωτερικής χρήσης 

PD.EY.DRO Κολλύριο ξηρό 

SOL.EXT.US Διάλυμα εξωτερικής χρήσης 

SOL.GA.M.W Διάλυμα για γαργάρες ή για 
εκπλύσεις στόματος 

VAG.GEL Γέλη κολπική 

VAG.SOL Διάλυμα κολπικό 

MED.L.SOAP Σαπούνι υγρό φαρμακευτικό 

TINCT Βάμμα 

MED.SHAMP Σαμπουάν φαρμακευτικό 

VAG.SUP Υπόθετα κολπικά 

IMP.GAUZE Γάζα εμποτισμένη 

OR.T.SOL Διάλυμα για τοπική στοματική χρήση 

GR.OR.SD [GR.OR.SD] 

ELIX Eλιξήριο 

INJ.SUSP Eνέσιμο εναιώρημα 

LY.P.IV.IN Eνέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια 
έγχυση 

CAP.SR Κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης 

EMUL.EXT.U Γαλάκτωμα εξωτερικής χρήσης 

DISP.TAB Δισκία για διασπορά 

LOT Λοσιόν 

VAG.CR Κρέμα κολπική 

SUBL.TAB Δισκία υπογλώσσια 

SR.TAB Δισκία βραδείας αποδέσμευσης 

SUS.SD Εναιώρημα πόσιμο μιας δόσης 

NAS.SPR Eκνέφωμα ρινικό 

INJ.SO.INF [INJ.SO.INF] 

PASTE Φύραμα 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CO.R.F.C.T Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο, 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

TOF Kαραμέλλα Toffee 

ENEMA Υποκλυσμός 

SOL.INH Διάλυμα για εισπνοή 

AER.MD.INH Αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών 
δόσεων 

CAPS.INH Κάψουλες για εισπνοές 

CON.R.TAB Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

PD.INH.MD Σκόνη για εισπνοή, σταθερών δόσεων 

INH.SOL.N Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή 

OIL.ORAL Έλαιο πόσιμο 

E.C.CAPS Κάψουλες εντεροδιαλυτές 

PD.SOL.INF Σκόνη για διάλυμα προς έγχυση 

PD.OR.SD Σκόνη μιας δόσης για πόσιμο υγρό 

E.C.TAB Δισκία εντεροδιαλυτά 

TTS Διαδερμικό Έμπλαστρο 

GEL.SD.OR Γέλη σε συσκευασία μιας δόσης για 
per os χορήγηση 

INH.NE.SOL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφώτη 

SUBL.CAP Κάψουλες υπογλώσσιες 

OR.T.OINT Αλοιφή στοματική 

PR.TAB Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 

OINT.REC.A Αλοιφή για χορήγηση από το ορθό 

PD.INJ.SOL Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 

SOL.PER.DI Διάλυμα για περιτοναϊκή διύλιση 

AER.TOP Αερόλυμα για τοπική χρήση 

E.F.C.TAB Δισκία εντεροδιαλυτά επικαλυμμένα 
με υμένιο 

NAS.OINT Αλοιφή ρινική 

EA.SOL Διάλυμα ωτικό 

RECT.CREAM Κρέμα για χορήγηση από το ορθό 

VAG.OINT Αλοιφή κολπική 

PLAST Έμπλαστρο 
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ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PR.CAP Καψάκιο παρατεταμένης 
αποδέσμευσης, σκληρό 

GR.CAP Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 

VAG.TAB Δισκία κολπικά 

GRA.OR.SOL Κοκκία για πόσιμο διάλυμα 

LY.P.EY.DR Κολλύριο ξηρό λυόφιλο 

PS.INJ.SOL Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο 
διάλυμα 

P.DEN.OINT Περιοδοντική αλοιφή 

REC.SUP Ορθικό εναιώρημα 

MARM Μαρμέλαδα 

GEL Γέλη 

SOL.INH.SD Διάλυμα για εισπνοές μιας δόσης 

GEL.OR.TOP Γέλη στοματική τοπική 

C/S.SOL.IN πυκνό διάλυμα για παρασκευή 
διαλύματος προς έγχυση 

SOLV.INJ Διαλύτης για ενέσιμα 

INJ.SU.RET Eνέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης 
δράσης 

IMP.CO.COT Βαμβάκι πεπιεσμένο εμποτισμένο για 
εισπνοές 

OIL.SOL.OR Διάλυμα ελαιώδες πόσιμο 

INCER.TAB Δισκία ενδοτραχηλικά 

INJ.EMU Ενέσιμο γαλάκτωμα 

EY.DRO.GEL Κολλύριο διάλυμα προς δημιουργία 
γέλης 

VO.LIQ.G.A Υγρό πτητικό για γενική αναισθησία 

SR.SC.TAB Δισκία ζαχαρόπηκτα βραδείας 
αποδέσμευσης 

EMULGEL Γαλάκτωμα-γέλη 

PS.OR.SOL Σκόνη και διαλύτης για πόσιμο 
διάλυμα 

LING.TAB Επιγλώσσιο δισκίο 

EY.SOL.SD Κολλύριο διάλυμα μιας δόσης 

NAS.SOL Διάλυμα ρινικό 

MOUTH SPR [MOUTH SPR] 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TOOTHPAST Οδοντόκρεμα 

RAP.SOL.TA Δισκίο ταχείας διάλυσης 

EFF.GRAN Κοκκία αναβράζοντα 

EY.NAS.SOL Διάλυμα οφθαλμικό ρινικό 

CA.SOF.GR Γαστροανθεκτικό καψάκιο, μαλακό 

GELCAPS Δισκία σε σχήμα κάψουλας 
επικαλυμμένα με ζελατίνη 

INH.SOL.P Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση 

PS.SOL.INF Σκόνη και διαλύτης για διάλυμα προς 
έγχυση 

SPR.TR.MD Eκνέφωμα διαδερμικό σταθερών 
δόσεων 

MOUT.SP.MD [MOUT.SP.MD] 

BEAD.SU.WI Αλυσίδα σφαιριδίων σε πολύινο 
χειρουργικό σύρμα 

INH.PD.DOS Σκόνη για εισπνοή, σε δόσεις 

NAS.PD.MD Ρινική σκόνη σταθερών δόσεων 

INH.NE.SU Εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή 

IMPLANT Eμφύτευμα 

ORAL.EMUL Γαλάκτωμα πόσιμο 

SOL.OR/REC Διάλυμα για στοματική ή ορθική 
χρήση 

EYE.GEL Γέλη οφθαλμική 

VL.S.TA Υγρό πτητικό σε spray για τοπική 
αναισθησία 

INHALAT Εισπνοή 

LY.INJ.SUR Eνέσιμο λυόφιλο για εναιώρημα 
παρατεταμένης δράσης 

HERB.TEA [HERB.TEA] 

CUT.SP.PD Δερματικό εκνέφωμα, κόνις 

HERBAL.TEA [HERBAL.TEA] 

GEL.ORAL Γέλη για per os χορήγηση 

INJ.IMPL Eνέσιμο εμφύτευμα παρατεταμένης 
δράσης 

NAS.GEL Γέλη ρινική 

AER.N.MD Αερόλυμα ρινικό, σταθερών δόσεων 
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ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

NASPR.SUS Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 

GINGIV.CAP Στοματικό καψάκιο 

MED.SOAP Σαπούνι φαρμακευτικό 

BL.IR.SOL Διάλυμα έκπλυσης ουροδόχου κύστης 

OIL.CR.EU Ελαιώδης κρέμα εξωτερικής χρήσης 

FAT.OIN.EU Λιπαρή αλοιφή εξωτερικής χρήσης 

DIS/CH.TAB Δισκία για διασπορά ή μασώμενα 

SUSP.TRACH Εναιώρημα για ενδοτραχειακή 
ενστάλλαξη 

NAIL.LAQU Λάκα ονύχων 

LY.TRACH Σκόνη λυόφιλη για ενδοτραχειακή 
χορήγηση μετά από ανασύσταση 

SOLUT Διάλυμα 

SPR.SOL Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα 

NASPR.SOL Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 

LP.INVES.L Λυόφιλη σκόνη για υγρό 
ενδοκυστικής έγχυσης 

INH.SUS.N Εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή 

VAG.FOAM Aφρός κολπικός 

PD.ORA.SOL Σκόνη για πόσιμο διάλυμα 

PD.SOL.SD Σκόνη και διάλυμα για πόσιμο υγρό 
μιας δόσης 

INJ.CO.INF Πυκνό διάλυμα για παρασκευή 
διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση 

EAR.POWDER Ωτική κόνις 

MD.EA.SPR Eκνέφωμα ωτικό σταθερών δόσεων 

CHEW.GUM Τσίχλα 

AD.MED.BAN Επίδεσμος αυτοκόλλητος 
εμποτισμένος με φάρμακο 

INTRAUT.DE Ενδομήτριο εξάρτημα 

MED.SPONG Σπόγγος φαρμακευτικός 

OR.SUS.CR Εναιώρημα πόσιμο ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης 

CHW.SW.GRA Κοκκία για μάσηση ή κατάποση 

GENER.RN [GENER.RN] 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

SOL.P.TEST [SOL.P.TEST] 

PD.OR.D Σκόνη για πόσιμες σταγόνες 

CON.INF [CON.INF] 

PD.INJ.SUS Κόνις για ενέσιμο εναιώρημα 

S.IR.SO.EY Διάλυμα στείρο για έκπλυση 
οφθαλμού 

EFF.PD Αναβράζουσα κόνις 

CUT.SOL Δερματικό διάλυμα 

S.IR.SO Διάλυμα στείρο για έκπλυση 

ORAL.PD Σκόνη πόσιμη 

INJ.AIR.MI Ενέσιμο (μικροσφαιρίδια πληρωμένα 
με αέρα) 

VAG.DEVICE Κολπικό εξάρτημα 

EYEDR.PDSO Οφθαλμικές σταγόνες, κόνις και 
διαλύτης για διάλυμα 

INH.GAS Αέριο για εισπνοή 

PERIOD.INS [PERIOD.INS] 

TIS.AD.LIQ Υγρό συγκολλητικό των ιστών 

FOAM Αφρός 

TAS.REC.SO Δισκίο και διαλύτης για ορθικό 
διάλυμα 

PD.BLAD.IR Σκόνη για έκπλυση ουροδόχου 
κύστεως 

INH.VAP.LI Υγρό για εισπνεόμενους ατμούς 

NASPR.EMU Ρινικό εκνέφωμα, γαλάκτωμα 

REC.SOL Ορθικό διάλυμα 

URET.STICK Ουρηθρικό ραβδίο 

INH.SUS.P Εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση 

NASDR.SUS Ρινικές σταγόνες, εναιώρημα 

HAEMOF.SOL Διάλυμα αιμοδιήθησης 

PD.C.SO.IN Κόνις για πυκνό διάλυμα για 
παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 

MOUTH.WAS
H 

Διάλυμα για στοματικές πλύσεις 

GARGLE Γαργαρίσματα 
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ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

INJ.EM.IN Eνέσιμο γαλάκτωμα για έγχυση (;) 

PS.GNV.GEL [PS.GNV.GEL] 

DENTAL.SUS [DENTAL.SUS] 

INJ.SO.PFS Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη 
σύριγγα 

EYEDR.PR [EYEDR.PR] 

ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

NULL NULL 

SOL.ORG.PR [SOL.ORG.PR] 

VAGIN.RING Κολπικός δακτύλιος 

EAR.DR.SUS Ωτικές σταγόνες, εναιώρημα 

PD.S.IN.SR [PD.S.IN.SR] 

Πίνακας 35. Μορφή φαρμάκου 

Διαγνώσεις ICD10 

Η ταξινόμηση ασθενειών όπως ορίζεται στην κωδικοποίηση ICD-1043. 

  

                                                           

43 http://www.isathens.gr/farmaka-nosimata/nosimata/taxinomisi-icd-10.html 
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Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την συσχέτιση τους με τις δραστικές 
ουσίες.

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

ΆΛΛΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CARBAMAZEPINE 

CLOBAZAM 

CLONAZEPAM 

DIAZEPAM 

ESLICARBAZEPINE 
ACETATE 

ETHOSUXIMIDE 

HUMAN PLASMA PROTEIN 
OF WHICH HUMAN 
IMMUNOGLOBULINS AT 
LEAST 95%,IGM,IGA,IGG 

IMMUNOGLOBULIN 
HUMAN NORMAL 

LAMOTRIGINE 

LEVETIRACETAM 

LIDOCAINE 

LIDOCAINE 
HYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

LORAZEPAM 

METHYLPREDNISOLONE 

METHYLPREDNISOLONE 
ACETATE 

METHYLPREDNISOLONE 
HEMISUCCINATE 

METHYLPREDNISOLONE 
SODIUM SUCCINATE 

MIDAZOLAM 

MIDAZOLAM 
HYDROCHLORIDE 

PHENOBARBITAL 

PHENYTOIN 

PHENYTOIN SODIUM 

PYRIDOXINE 
HYDROCHLORIDE 

RUFINAMIDE 

SODIUM VALPROATE 

SODIUM 
VALPROATE,VALPROIC 
ACID 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

SULTIAME 

TOPIRAMATE 

VIGABATRIN 

ZONISAMIDE 

  

ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACARBOSE 

ALOGLIPTIN 

ALOGLIPTIN,METFORMIN 

CANAGLIFLOZIN 

CANAGLIFLOZIN, 
METFORMIN 

DAPAGLIFLOZIN 

DAPAGLIFLOZIN,METFOR
MIN 

DULAGLUTIDE 

EMPAGLIFLOZIN 

EMPAGLIFLOZIN: 
METFORMIN 

EXENATIDE 

GLIBENCLAMIDE 

GLIBENCLAMIDE,METFOR
MIN HYDROCHLORIDE 

GLICLAZIDE 

GLIMEPIRIDE 

INSULIN ASPART 

INSULIN ASPART,INSULIN 
ASPART PROTAMINE 

INSULIN DEGLUDEC 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN GLARGINE 

INSULIN GLULISINE 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  

INSULIN LISPRO 

LINAGLIPTIN 

LINAGLIPTIN, METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

LIRAGLUTIDE 

LIRAGLUTIDE,  INSULIN 
DEGLUDEC 

LIXISENATIDE 

METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

NATEGLINIDE 

PIOGLITAZONE 

PIOGLITAZONE,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

REPAGLINIDE 

SAXAGLIPTIN 

SAXAGLIPTIN, 
METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

SITAGLIPTIN PHOSPHATE 

SITAGLIPTIN 
PHOSPHATE,METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

VILDAGLIPTIN 

VILDAGLIPTIN,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

  

ΑΝΟΙΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ARIPIPRAZOLE 

CHLORPROMAZINE 
HYDROCHLORIDE 

CITALOPRAM 

CITALOPRAM 
HYDROBROMIDE 

CITALOPRAM 
HYDROCHLORIDE 

CLOZAPINE 

DONEPEZIL 
HYDROCHLORIDE 

DULOXETINE 
HYDROCHLORIDE 

ESCITALOPRAM OXALATE 

FLUOXETINE 
HYDROCHLORIDE 

GALANTAMINE 
HYDROBROMIDE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  

HALOPERIDOL 

HALOPERIDOL 
DECANOATE 

MEMANTINE 
HYDROCHLORIDE 

MIRTAZAPINE 

OLANZAPINE 

PAROXETINE 

PAROXETINE 
HYDROCHLORIDE 

PAROXETINE 
HYDROCHLORIDE 
HEMIHYDRATE 

QUETIAPINE FUMARATE 

RISPERIDONE 

RIVASTIGMINE 

RIVASTIGMINE HYDROGEN 
TARTRATE 

SERTRALINE 
HYDROCHLORIDE 

VENLAFAXINE 
HYDROCHLORIDE 

ZIPRASIDONE 
HYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

ZIPRASIDONE MESYLATE 
TRIHYDRATE 

  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 
(ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ 
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ) 
  
  
  
  
  
  
  
  

ACENOCOUMAROL 

ACETYLSALICYLIC ACID 

APIXABAN 

CLOPIDOGREL 

CLOPIDOGREL HYDROGEN 
SULPHATE 

DABIGATRAN ETEXILATE 

RIVAROXABAN 

TRIFLUSAL 

WARFARIN SODIUM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
(ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Ή 
ΜΗ)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACECLOFENAC 

ACEMETACIN 

ADALIMUMAB 

BACLOFEN 

BETAMETHASONE 
ACETATE,BETAMETHASON
E SODIUM PHOSPHATE 

BETAMETHASONE 
DIPROPIONATE,BETAMET
HASONE SODIUM 
PHOSPHATE 

CELECOXIB 

CERTOLIZUMAB PEGOL 

CICLOSPORIN 

DEXIBUPROFEN 

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL 

DICLOFENAC POTASSIUM 

DICLOFENAC SODIUM 

ETANERCEPT 

ETOFENAMATE 

ETORICOXIB 

GOLIMUMAB 

IBUPROFEN 

INDOMETACIN 

INFLIXIMAB 

KETOPROFEN 

LEFLUNOMIDE 

LORNOXICAM 

MEFENAMIC ACID 

MELOXICAM 

METHOTREXATE 
DISODIUM 

METHOTREXATE SODIUM 

METHYLPREDNISOLONE 

METHYLPREDNISOLONE 
HEMISUCCINATE 

METHYLPREDNISOLONE 
SODIUM SUCCINATE 

NABUMETONE 

NAPROXEN 

NAPROXEN SODIUM 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  

NIFLUMIC ACID 

NIMESULIDE 

ORPHENADRINE CITRATE 

OXAPROZIN 

PARACETAMOL,CODEINE 
PHOSPHATE 
HEMIHYDRATE 

PARECOXIB 

PIROXICAM BETA-
CYCLODEXTRIN 

PIROXICAM BETADEX 

PIROXICAM CINNAMATE 

PIROXICAM,PIROXICAM 

PREDNISOLONE 

SECUKINUMAB 

SULFASALAZINE 

TENOXICAM 

THIOCOLCHICOSIDE 

TIZANIDINE 
HYDROCHLORIDE 

TOLFENAMIC ACID 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE,PARACE
TAMOL 

TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE 

  

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALISKIREN 

ALISKIREN,HYDROCHLORO
THIAZIDE 

AMILORIDE 
HYDROCHLORIDE 

AMILORIDE 
HYDROCHLORIDE 
DIHYDRATE,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

AMLODIPINE, 
ATORVASTATIN 

AMLODIPINE BESYLATE 

AMLODIPINE,VALSARTAN 

AMLODIPINE,VALSARTAN,
HYDROCHLOROTHIAZIDE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ATENOLOL 

ATENOLOL,CHLORTALIDO
NE 

ATORVASTATIN,PERINDOP
RIL 
ARGININE,AMLODIPINE 

AZILSARTAN MEDOXOMIL 

BARNIDIPINE 
HYDROCHLORIDE 

BENAZEPRIL 
HYDROCHLORIDE 

BENAZEPRIL 
HYDROCHLORIDE,HYDROC
HLOROTHIAZIDE 

BETAXOLOL 
HYDROCHLORIDE 

BISOPROLOL FUMARATE 

BISOPROLOL FUMARATE, 
AMLODIPINE 

BISOPROLOL FUMARATE, 
PERINDOPRIL ARGININE 

BISOPROLOL 
FUMARATE,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

BISOPROLOL 
HEMIFUMARATE 

BUMETANIDE 

CANDESARTAN, 
AMLODIPINE 

CANDESARTAN CILEXETIL 

CANDESARTAN 
CILEXETIL,HYDROCHLORO
THIAZIDE 

CAPTOPRIL 

CAPTOPRIL,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

CARVEDILOL 

CELIPROLOL 
HYDROCHLORIDE 

CHLORTALIDONE 

CHLORTALIDONE,RESERPI
NE 

CILAZAPRIL 
MONOHYDRATE 

CILAZAPRIL 
MONOHYDRATE,HYDROC
HLOROTHIAZIDE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CLONIDINE 
HYDROCHLORIDE 

CLOPAMIDE,PINDOLOL 

DELAPRIL 
HYDROCHLORIDE,MANIDI
PINE DIHYDROCHLORIDE 

DIHYDRALAZINE 
METHANSULFONATE 

DIHYDRALAZINE SULFATE 

DILTIAZEM 
HYDROCHLORIDE 

DOXAZOSIN MESILATE 

ENALAPRIL MALEATE 

ENALAPRIL 
MALEATE,HYDROCHLORO
THIAZIDE 

ENALAPRIL 
MALEATE,NITRENDIPINE 

EPLERENONE 

EPROSARTAN MESILATE 

EPROSARTAN 
MESILATE,HYDROCHLORO
THIAZIDE 

FELODIPINE 

FELODIPINE,METOPROLOL 
SUCCINATE 

FELODIPINE,RAMIPRIL 

FOSINOPRIL SODIUM 

FUROSEMIDE 

FUROSEMIDE,AMILORIDE 
HYDROCHLORIDE 

HYDROCHLOROTHIAZIDE 

HYDROCHLOROTHIAZIDE,
AMILORIDE 
HYDROCHLORIDE 

IMIDAPRIL 
HYDROCHLORIDE 

INDAPAMIDE 

IRBESARTAN 

IRBESARTAN,HYDROCHLO
ROTHIAZIDE 

ISRADIPINE 

LACIDIPINE 

LERCANIDIPINE 
HYDROCHLORIDE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

LERCANIDIPINE 
HYDROCHLORIDE,ENALAP
RIL MALEATE 

LISINOPRIL DIHYDRATE 

LISINOPRIL 
DIHYDRATE,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

LISINOPRIL,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

LOSARTAN POTASSIUM 

LOSARTAN 
POTASSIUM,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

MANIDIPINE 
DIHYDROCHLORIDE 

METHYLDOPA 

METOPROLOL TARTRATE 

MINOXIDIL 

MOXONIDINE 

NEBIVOLOL 
HYDROCHLORIDE 

NEBIVOLOL 
HYDROCHLORIDE,HYDROC
HLOROTHIAZIDE 

NIFEDIPINE 

NISOLDIPINE 

NITRENDIPINE 

OLMESARTAN 
MEDOXOMIL 

OLMESARTAN 
MEDOXOMIL, 
AMLODIPINE, 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 

OLMESARTAN 
MEDOXOMIL,AMLODIPINE 
BESYLATE 

OLMESARTAN 
MEDOXOMIL,HYDROCHLO
ROTHIAZIDE 

OXPRENOLOL 
HYDROCHLORIDE 

PERINDOPRIL ARGININE 

PERINDOPRIL 
ARGININE,AMLODIPINE 
BESYLATE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

PERINDOPRIL 
ARGININE,INDAPAMIDE 

PERINDOPRIL 
ARGININE,INDAPAMIDE,A
MLODIPINE BESYLATE 

PERINDOPRIL TERT-
BUTYLAMINE 
SALT,INDAPAMIDE 

PINDOLOL 

PROPRANOLOL 
HYDROCHLORIDE 

QUINAPRIL 
HYDROCHLORIDE 

QUINAPRIL 
HYDROCHLORIDE,HYDROC
HLOROTHIAZIDE 

RAMIPRIL 

RAMIPRIL, AMLODIPINE 
BESYLATE 

RAMIPRIL,HYDROCHLORO
THIAZIDE 

SPIRONOLACTONE 

TELMISARTAN 

TELMISARTAN,AMLODIPIN
E 

TELMISARTAN,HYDROCHL
OROTHIAZIDE 

TERAZOSIN 
HYDROCHLORIDE 

TORASEMIDE 

TRANDOLAPRIL 

VALSARTAN 

VALSARTAN,HYDROCHLOR
OTHIAZIDE 

VERAPAMIL 
HYDROCHLORIDE 

VERAPAMIL 
HYDROCHLORIDE,TRANDO
LAPRIL 

ZOFENOPRIL CALCIUM 

ZOFENOPRIL 
CALCIUM,HYDROCHLOROT
HIAZIDE 

    

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

Γαστροοισοφαγική 
παλινδρομική νόσος 
(ΓΟΠΝ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM DIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE SODIUM 

FAMOTIDINE 

LANSOPRAZOLE 

OMEPRAZOLE 

OMEPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE 

RABEPRAZOLE SODIUM 

RANITIDINE 

RANITIDINE 
HYDROCHLORIDE 

    

ΓΑΣΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM DIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE SODIUM 

FAMOTIDINE 

LANSOPRAZOLE 

OMEPRAZOLE 

OMEPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE 

RABEPRAZOLE SODIUM 

RANITIDINE 
HYDROCHLORIDE 

    

ΓΕΝΙΚΕΥΜΈΝΗ 
ΙΔΙΟΠΑΘΉΣ ΕΠΙΛΗΨΊΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΆ 
ΣΎΝΔΡΟΜΑ 
  
  
  
  

CARBAMAZEPINE 

CLOBAZAM 

CLONAZEPAM 

ETHOSUXIMIDE 

GABAPENTIN 

LAMOTRIGINE 

LEVETIRACETAM 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OXCARBAZEPINE 

PERAMPANEL 

PHENOBARBITAL 

PHENYTOIN 

PHENYTOIN SODIUM 

SODIUM VALPROATE 

SODIUM 
VALPROATE,VALPROIC 
ACID 

TOPIRAMATE 

ZONISAMIDE 

    

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ATORVASTATIN CALCIUM 
TRIHYDRATE 

BEZAFIBRATE 

COLESEVELAM 
HYDROCHLORIDE 

EZETIMIBE 

EZETIMIBE, 
ATORVASTATIN 

EZETIMIBE,SIMVASTATIN 

FENOFIBRATE 

FENOFIBRATE,SIMVASTATI
N 

FISH OIL (OMEGA-3 
POLYUNSATURATED 
FATTY ACIDS) 

FLUVASTATIN SODIUM 

GEMFIBROZIL 

LOVASTATIN 

PITAVASTATIN 

PRAVASTATIN SODIUM 

PRAVASTATIN,FENOFIBRA
TE 

ROSUVASTATIN CALCIUM 

SIMVASTATIN 

    

ΔΥΣΠΕΨΙΑΣ 
  
  
  
  
  

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM DIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  

ESOMEPRAZOLE SODIUM 

FAMOTIDINE 

LANSOPRAZOLE 

OMEPRAZOLE 

OMEPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE 

RABEPRAZOLE SODIUM 

RANITIDINE 

RANITIDINE 
HYDROCHLORIDE 

    

ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 
ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ (ΕΠ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMOXICILLIN TRIHYDRATE 

CLARITHROMYCIN 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM DIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE SODIUM 

LANSOPRAZOLE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

METRONIDAZOLE 

MOXIFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

OMEPRAZOLE 

OMEPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE 

RABEPRAZOLE SODIUM 

13 C-UREA 

    

ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
  
  
  
  
  
  

CARBAMAZEPINE 

ESLICARBAZEPINE 
ACETATE 

GABAPENTIN 

LACOSAMIDE 

LAMOTRIGINE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

LEVETIRACETAM 

OXCARBAZEPINE 

PERAMPANEL 

PHENYTOIN 

PREGABALIN 

SODIUM VALPROATE 

SODIUM 
VALPROATE,VALPROIC 
ACID 

TIAGABINE 
HYDROCHLORIDE 
(MONOHYDRATE) 

TOPIRAMATE 

VIGABATRIN 

ZONISAMIDE 

    

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΝ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
  
  
  
  
  
  
  

ACENOCOUMAROL 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 

STREPTOKINASE 

TINZAPARIN SODIUM 

WARFARIN SODIUM 

    

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ 
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΥ-ΦΘΝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACENOCOUMAROL 

ALTEPLASE 

APIXABAN 

BEMIPARIN SODIUM 

DABIGATRAN ETEXILATE 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 

NADROPARIN CALCIUM 

PARNAPARIN 

RIVAROXABAN 

STREPTOKINASE 

TINZAPARIN SODIUM 

WARFARIN SODIUM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

    

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΠΕΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACARBOSE 

ALOGLIPTIN 

ALOGLIPTIN,METFORMIN 

CANAGLIFLOZIN 

CANAGLIFLOZIN, 
METFORMIN 

DAPAGLIFLOZIN 

DAPAGLIFLOZIN,METFOR
MIN 

DULAGLUTIDE 

EMPAGLIFLOZIN 

EMPAGLIFLOZIN: 
METFORMIN 

EXENATIDE 

GLIBENCLAMIDE 

GLIBENCLAMIDE,METFOR
MIN HYDROCHLORIDE 

GLICLAZIDE 

GLIMEPIRIDE 

INSULIN ASPART 

INSULIN ASPART,INSULIN 
ASPART PROTAMINE 

INSULIN DEGLUDEC 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN GLARGINE 

INSULIN GLULISINE 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 

INSULIN LISPRO 

LINAGLIPTIN 

LINAGLIPTIN, METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

LIRAGLUTIDE 

LIRAGLUTIDE,  INSULIN 
DEGLUDEC 

LIXISENATIDE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

NATEGLINIDE 

PIOGLITAZONE 

PIOGLITAZONE,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

REPAGLINIDE 

SAXAGLIPTIN 

SAXAGLIPTIN, 
METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

SITAGLIPTIN PHOSPHATE 

SITAGLIPTIN 
PHOSPHATE,METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

VILDAGLIPTIN 

VILDAGLIPTIN,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

    

ΛΟΙΜΩΔΗΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AZITHROMYCIN 
DIHYDRATE 

AZITHROMYCIN 
MONOHYDRATE 

CIPROFLOXACIN 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

CIPROFLOXACIN LACTATE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

METRONIDAZOLE 

RIFAXIMIN 

SULFAMETHOXAZOLE,TRI
METHOPRIM 

VANCOMYCIN 
HYDROCHLORIDE 

    

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
  
  
  

AMIKACIN 

AMIKACIN SULFATE 

AMOXICILLIN 
SODIUM,CLAVULANATE 
POTASSIUM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

CEFACLOR 
MONOHYDRATE 

CEFDITOREN PIVOXIL 

CEFIXIME 

CEFUROXIME AXETIL 

CIPROFLOXACIN 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

CIPROFLOXACIN LACTATE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

SULFAMETHOXAZOLE,TRI
METHOPRIM 

    

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMOXICILLIN 
SODIUM,CLAVULANATE 
POTASSIUM 

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

CEFACLOR 
MONOHYDRATE 

CEFDITOREN PIVOXIL 

CEFIXIME 

CEFUROXIME AXETIL 

CIPROFLOXACIN 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

CIPROFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

CIPROFLOXACIN LACTATE 

FOSFOMYCIN 
TROMETAMOL 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

NITROFURANTOIN 

NORFLOXACIN 

OFLOXACIN 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

PIVMECILLINAM 
HYDROCHLORIDE 

    

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GLIBENCLAMIDE 

GLICLAZIDE 

GLIMEPIRIDE 

INSULIN ASPART 

INSULIN ASPART,INSULIN 
ASPART PROTAMINE 

INSULIN DEGLUDEC 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN GLARGINE 

INSULIN GLULISINE 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 

INSULIN LISPRO 

    

ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ 
(παραμορφωτική 
οστεΐτιδα) 
  

RISEDRONATE SODIUM 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMOXICILLIN SODIUM 

AMOXICILLIN TRIHYDRATE 

AZITHROMYCIN 
DIHYDRATE 

AZITHROMYCIN 
MONOHYDRATE 

BUDESONIDE 

CLARITHROMYCIN 

DOXYCYCLINE 
HYDROCHLORIDE 

DOXYCYCLINE 
MONOHYDRATE 

FLUTICASONE 
PROPIONATE 

OSELTAMIVIR 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

SALBUTAMOL SULFATE 

TERBUTALINE 

    

ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ 
ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMINOPHYLLINE 

AMINOPHYLLINE 
DIHYDRATE 

AMOXICILLIN SODIUM 

AMOXICILLIN 
SODIUM,CLAVULANATE 
POTASSIUM 

AMOXICILLIN TRIHYDRATE 

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

AZITHROMYCIN 
DIHYDRATE 

AZITHROMYCIN 
MONOHYDRATE 

CLARITHROMYCIN 

DOXYCYCLINE 
HYDROCHLORIDE 

DOXYCYCLINE 
MONOHYDRATE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

METHYLPREDNISOLONE 

MOXIFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

PREDNISOLONE 

PRULIFLOXACIN 

    

ΟΞΕΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ  
  
  
  
  
  
  
  
  
ΟΞΕΙΑ 
ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔ
Α 
  
  
  

AMOXICILLIN 
SODIUM,CLAVULANATE 
POTASSIUM 

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

CEFDITOREN PIVOXIL 

CLINDAMYCIN 
PHOSPHATE 

DOXYCYCLINE 
MONOHYDRATE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

MOXIFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  

PRULIFLOXACIN 

  

AMOXICILLIN SODIUM 

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

AZITHROMYCIN 
DIHYDRATE 

BENZYLPENICILLIN 
SODIUM 

CLARITHROMYCIN 

CLINDAMYCIN 
PHOSPHATE 

PHENOXYMETHYLPENICILL
IN 

RIFAMPICIN 

ROXITHROMYCIN 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - 
ΑΝΔΡΕΣ - ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΤΑΓΜΑ 
  
  
  
  
  
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

DENOSUMAB 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ 
  
  
  
  
  
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

DENOSUMAB 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ 
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

DENOSUMAB 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  

IBANDRONIC ACID 
MONOSODIUM SALT 
MONOHYDRATE 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΜΑ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

BAZEDOXIFENE 

DENOSUMAB 

IBANDRONIC ACID 
MONOSODIUM SALT 
MONOHYDRATE 

RALOXIFENE 
HYDROCHLORIDE 

RECOMBINANT HUMAN 
PARATHYROID HORMONE 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΤΑΓΜΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

BAZEDOXIFENE 

DENOSUMAB 

IBANDRONIC ACID 
MONOSODIUM SALT 
MONOHYDRATE 

RALOXIFENE 
HYDROCHLORIDE 

RECOMBINANT HUMAN 
PARATHYROID HORMONE 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

    

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΙΑΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALENDRONATE SODIUM 

ALENDRONATE SODIUM 
TRIHYDRATE,CHOLECALCIF
EROL 

BAZEDOXIFENE 

DENOSUMAB 

IBANDRONIC ACID 
MONOSODIUM SALT 
MONOHYDRATE 

RALOXIFENE 
HYDROCHLORIDE 

RISEDRONATE SODIUM 

STRONTIUM RANELATE 

TERIPARATIDE 

ZOLEDRONIC ACID 

    

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACECLOFENAC 

ACEMETACIN 

BETAMETHASONE 
ACETATE,BETAMETHASON
E SODIUM PHOSPHATE 

BETAMETHASONE 
DIPROPIONATE,BETAMET
HASONE SODIUM 
PHOSPHATE 

CANAKINUMAB 

CELECOXIB 

COLCHICINE 

DEXIBUPROFEN 

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL 

DICLOFENAC POTASSIUM 

DICLOFENAC SODIUM 

ETOFENAMATE 

ETORICOXIB 

IBUPROFEN 

INDOMETACIN 

KETOPROFEN 

LORNOXICAM 

MEFENAMIC ACID 

MELOXICAM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

METHYLPREDNISOLONE 

METHYLPREDNISOLONE 
HEMISUCCINATE 

METHYLPREDNISOLONE 
SODIUM SUCCINATE 

NABUMETONE 

NAPROXEN 

NAPROXEN SODIUM 

NIFLUMIC ACID 

NIMESULIDE 

OXAPROZIN 

PARACETAMOL,CODEINE 
PHOSPHATE 
HEMIHYDRATE 

PARECOXIB 

PIROXICAM BETA-
CYCLODEXTRIN 

PIROXICAM BETADEX 

PIROXICAM CINNAMATE 

PIROXICAM,PIROXICAM 

PREDNISOLONE 

TENOXICAM 

TETRACOSACTIDE 

TOLFENAMIC ACID 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE,PARACE
TAMOL 

TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE 

    

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ Ή 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ 
ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΤΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
  
  
  
ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ 
  
  
  
  
  

DIAZEPAM 

MIDAZOLAM 

MIDAZOLAM 
HYDROCHLORIDE 

  

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM DIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE 

ESOMEPRAZOLE SODIUM 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  

LANSOPRAZOLE 

OMEPRAZOLE 

OMEPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 

PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE 

RABEPRAZOLE SODIUM 

    

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  

AMOXICILLIN SODIUM 

AMOXICILLIN 
TRIHYDRATE,CLAVULANAT
E POTASSIUM 

AZITHROMYCIN 
DIHYDRATE 

CEFDITOREN PIVOXIL 

CEFUROXIME AXETIL 

CLARITHROMYCIN 

CLINDAMYCIN 
PHOSPHATE 

LEVOFLOXACIN 
HEMIHYDRATE 

MOXIFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

    

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΘΕ ΣΕ 
OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΡΑΥΜΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

APIXABAN 

BEMIPARIN SODIUM 

DABIGATRAN ETEXILATE 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 

NADROPARIN CALCIUM 

PARNAPARIN 

RIVAROXABAN 

TINZAPARIN SODIUM 

    

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΘΕ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
  
  
  
  

ACENOCOUMAROL 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  

NADROPARIN CALCIUM 

TINZAPARIN SODIUM 

WARFARIN SODIUM 

    

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΝ ΣΕ 
ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ, 
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ 
ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ, 
ΚΑΘ΄ΕΞΙΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ 

ACETYLSALICYLIC ACID 

BEMIPARIN SODIUM 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

NADROPARIN CALCIUM 

TINZAPARIN SODIUM 

    

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΘΕ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ 
ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΑΘΗ 
  

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 

TINZAPARIN SODIUM 

    

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΘΕ ΣΕ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 
  
  
  
  
  
  
  

BEMIPARIN SODIUM 

DALTEPARIN SODIUM 

ENOXAPARIN SODIUM 

FONDAPARINUX SODIUM 

HEPARIN SODIUM 

NADROPARIN CALCIUM 

PARNAPARIN 

TINZAPARIN SODIUM 

    

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 
ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMANTADINE 
HYDROCHLORIDE 

APOMORPHINE 
HYDROCHLORIDE 

BIPERIDEN 
HYDROCHLORIDE 

BIPERIDEN LACTATE 

BROMOCRIPTINE 
MESILATE 

CABERGOLINE 

CARBIDOPA,LEVODOPA 

CLOZAPINE 

DONEPEZIL 
HYDROCHLORIDE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ENTACAPONE 

GALANTAMINE 
HYDROBROMIDE 

LEVODOPA,BENSERAZIDE 
HYDROCHLORIDE 

LEVODOPA,CARBIDOPA,E
NTACAPONE 

ORPHENADRINE 
HYDROCHLORIDE 

PIRIBEDIL 

PRAMIPEXOLE 

PRAMIPEXOLE 
DIHYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

QUETIAPINE FUMARATE 

RASAGILINE MESYLATE 

RASAGILINE TARTRATE 

RIVASTIGMINE 

RIVASTIGMINE HYDROGEN 
TARTRATE 

ROPINIROLE 
HYDROCHLORIDE 

ROTIGOTINE 

SELEGILINE 
HYDROCHLORIDE 

TOLCAPONE 

    

ΠΡΩΙΜΗ ΝΟΣΟΣ 
ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMANTADINE 
HYDROCHLORIDE 

BIPERIDEN 
HYDROCHLORIDE 

BIPERIDEN LACTATE 

BROMOCRIPTINE 
MESILATE 

CABERGOLINE 

CARBIDOPA,LEVODOPA 

ENTACAPONE 

LEVODOPA,BENSERAZIDE 
HYDROCHLORIDE 

LEVODOPA,CARBIDOPA,E
NTACAPONE 

ORPHENADRINE 
HYDROCHLORIDE 

PIRIBEDIL 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  

PRAMIPEXOLE 

PRAMIPEXOLE 
DIHYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE 

PROPRANOLOL 
HYDROCHLORIDE 

RASAGILINE MESYLATE 

RASAGILINE TARTRATE 

ROPINIROLE 
HYDROCHLORIDE 

ROTIGOTINE 

SELEGILINE 
HYDROCHLORIDE 

    

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 
ΑΡΘΡΙΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Ή 
ΠΡΩΙΜΗ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ABATACEPT 

ACECLOFENAC 

ACEMETACIN 

ADALIMUMAB 

ANAKINRA 
(RECOMBINANT HUMAN 
METHIONYL INTERLEUKIN-
1 RECEPTOR 
ANTAGONIST),ANAKINRA 
(RECOMBINANT HUMAN 
METHIONYL INTERLEUKIN-
1 RECEPTOR 
ANTAGONIST) 

BACLOFEN 

BETAMETHASONE 
ACETATE,BETAMETHASON
E SODIUM PHOSPHATE 

BETAMETHASONE 
DIPROPIONATE,BETAMET
HASONE SODIUM 
PHOSPHATE 

CANAKINUMAB 

CELECOXIB 

CERTOLIZUMAB PEGOL 

CICLOSPORIN 

DEXIBUPROFEN 

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL 

DICLOFENAC POTASSIUM 

DICLOFENAC SODIUM 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ETANERCEPT 

ETOFENAMATE 

ETORICOXIB 

GOLIMUMAB 

HYDROXYCHLOROQUINE 
SULFATE 

IBUPROFEN 

INDOMETACIN 

INFLIXIMAB 

KETOPROFEN 

LEFLUNOMIDE 

LORNOXICAM 

MEFENAMIC ACID 

MELOXICAM 

METHOTREXATE 
DISODIUM 

METHOTREXATE SODIUM 

METHYLPREDNISOLONE 

METHYLPREDNISOLONE 
HEMISUCCINATE 

METHYLPREDNISOLONE 
SODIUM SUCCINATE 

NABUMETONE 

NAPROXEN 

NAPROXEN SODIUM 

NIFLUMIC ACID 

NIMESULIDE 

ORPHENADRINE CITRATE 

OXAPROZIN 

PARACETAMOL,CODEINE 
PHOSPHATE 
HEMIHYDRATE 

PARECOXIB 

PIROXICAM BETA-
CYCLODEXTRIN 

PIROXICAM BETADEX 

PIROXICAM CINNAMATE 

PIROXICAM,PIROXICAM 

PREDNISOLONE 

RITUXIMAB 

SULFASALAZINE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

TENOXICAM 

THIOCOLCHICOSIDE 

TIZANIDINE 
HYDROCHLORIDE 

TOCILIZUMAB 

TOFACITINIB 

TOLFENAMIC ACID 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE,PARACE
TAMOL 

TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE 

    

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ  
  
  
  
  
  

INSULIN ASPART 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 

INSULIN LISPRO 

    

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 
(ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕ
ΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALOGLIPTIN 

ALOGLIPTIN,METFORMIN 

INSULIN ASPART 

INSULIN ASPART,INSULIN 
ASPART PROTAMINE 

INSULIN DEGLUDEC 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN GLARGINE 

INSULIN GLULISINE 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  

INSULIN LISPRO 

LINAGLIPTIN 

LINAGLIPTIN, METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

SAXAGLIPTIN 

SAXAGLIPTIN, 
METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

SITAGLIPTIN PHOSPHATE 

SITAGLIPTIN 
PHOSPHATE,METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

VILDAGLIPTIN 

VILDAGLIPTIN,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

    

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACARBOSE 

ALOGLIPTIN 

ALOGLIPTIN, 
PIOGLITAZONE 

ALOGLIPTIN,METFORMIN 

ANAKINRA 
(RECOMBINANT HUMAN 
METHIONYL INTERLEUKIN-
1 RECEPTOR 
ANTAGONIST),ANAKINRA 
(RECOMBINANT HUMAN 
METHIONYL INTERLEUKIN-
1 RECEPTOR 
ANTAGONIST) 

CANAGLIFLOZIN 

CANAGLIFLOZIN, 
METFORMIN 

DAPAGLIFLOZIN 

DAPAGLIFLOZIN,METFOR
MIN 

DULAGLUTIDE 

EMPAGLIFLOZIN 

EMPAGLIFLOZIN: 
METFORMIN 

EXENATIDE 

GLIBENCLAMIDE 

GLIBENCLAMIDE,METFOR
MIN HYDROCHLORIDE 

GLICLAZIDE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GLIMEPIRIDE 

INSULIN ASPART 

INSULIN ASPART,INSULIN 
ASPART PROTAMINE 

INSULIN DEGLUDEC 

INSULIN DETEMIR 

INSULIN GLARGINE 

INSULIN GLULISINE 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN HUMAN 
BIOSYNTHETIC,INSULIN 
ISOPHANE HUMAN 
BIOSYNTHETIC 

INSULIN ISOPHANE 
HUMAN BIOSYNTHETIC 

INSULIN LISPRO 

LINAGLIPTIN 

LINAGLIPTIN, METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

LIRAGLUTIDE 

LIRAGLUTIDE,  INSULIN 
DEGLUDEC 

LIXISENATIDE 

METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

NATEGLINIDE 

PIOGLITAZONE 

PIOGLITAZONE,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

REPAGLINIDE 

SAXAGLIPTIN 

SAXAGLIPTIN, 
METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

SITAGLIPTIN PHOSPHATE 

SITAGLIPTIN 
PHOSPHATE,METFORMIN 
HYDROCHLORIDE 

VILDAGLIPTIN 

VILDAGLIPTIN,METFORMI
N HYDROCHLORIDE 

    

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ACETYLSALICYLIC ACID 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACETYLSALICYLIC ACID, 
ATORVASTATIN, RAMIPRIL 

AMLODIPINE BESYLATE 

ATENOLOL 

BENAZEPRIL 
HYDROCHLORIDE 

BETAXOLOL 
HYDROCHLORIDE 

BISOPROLOL, 
ACETYLSALICYLIC ACID 

BISOPROLOL FUMARATE, 
AMLODIPINE 

BISOPROLOL FUMARATE, 
PERINDOPRIL ARGININE 

BISOPROLOL 
HEMIFUMARATE 

CAPTOPRIL 

CARVEDILOL 

CELIPROLOL 
HYDROCHLORIDE 

CILAZAPRIL 
MONOHYDRATE 

CLOPIDOGREL 

CLOPIDOGREL HYDROGEN 
SULPHATE 

CLOPIDOGREL,ACETYLSALI
CYLIC ACID 

DILTIAZEM 
HYDROCHLORIDE 

DILUTED ISOSORBIDE 
MONONITRATE 90% 

ENALAPRIL MALEATE 

FELODIPINE 

FELODIPINE,METOPROLOL 
SUCCINATE 

FELODIPINE,RAMIPRIL 

FOSINOPRIL SODIUM 

GLYCERYL TRINITRATE 

IMIDAPRIL 
HYDROCHLORIDE 

ISOSORBIDE DINITRATE 

ISOSORBIDE 
MONONITRATE 

IVABRADINE 

LISINOPRIL DIHYDRATE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

METOPROLOL, 
IVABRADINE 

METOPROLOL TARTRATE 

NEBIVOLOL 
HYDROCHLORIDE 

NIFEDIPINE 

NISOLDIPINE 

PERINDOPRIL ARGININE 

PERINDOPRIL 
ARGININE,AMLODIPINE 
BESYLATE 

PINDOLOL 

PRASUGREL 

PROPRANOLOL 
HYDROCHLORIDE 

QUINAPRIL 
HYDROCHLORIDE 

RAMIPRIL 

RANOLAZINE 

TICAGRELOR 

TRANDOLAPRIL 

TRIFLUSAL 

TRIMETAZIDINE 
DIHYDROCHLORIDE 

VERAPAMIL 
HYDROCHLORIDE 

VERAPAMIL 
HYDROCHLORIDE,TRANDO
LAPRIL 

ZOFENOPRIL CALCIUM 

    

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ 
(ΕΣΤΙΑΚΗ)(ΜΕΡΙΚΗ) 
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ 
ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
  
  
  
  
  
  

CARBAMAZEPINE 

CLOBAZAM 

CLONAZEPAM 

ESLICARBAZEPINE 
ACETATE 

GABAPENTIN 

LACOSAMIDE 

LAMOTRIGINE 

LEVETIRACETAM 

OXCARBAZEPINE 

PREGABALIN 

SODIUM VALPROATE 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

SODIUM 
VALPROATE,VALPROIC 
ACID 

SULTIAME 

TOPIRAMATE 

VIGABATRIN 

ZONISAMIDE 

    

ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ 
  
  
  

ALLOPURINOL 

FEBUXOSTAT 

PROBENECID 

RASBURICASE 

    

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ PCSK9 
  

ALIROCUMAB 

EVOLOCUMAB 

    

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACLIDINIUM BROMIDE 

AMINOPHYLLINE 

AMINOPHYLLINE 
DIHYDRATE 

BECLOMETASONE 

BECLOMETASONE 
DIPROPIONATE 

  

BECLOMETASONE 
DIPROPIONATE,FORMOTE
ROL FUMARATE 
DIHYDRATE 

BUDESONIDE 

BUDESONIDE,FORMOTER
OL FUMARATE DIHYDRATE 

CARBOCISTEINE 

CHOLINE 
THEOPHYLLINATE 

CICLESONIDE 

FLUTICASONE 
FUROATE:VILANTEROL 

FLUTICASONE 
PROPIONATE 

FLUTICASONE 
PROPIONATE,SALMETERO
L XINAFOATE 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  

FORMOTEROL FUMARATE 
DIHYDRATE 

FORMOTEROL 
FUMARATE,ACLIDINIUM 
BROMIDE 

GLYCOPYRRONIUM 
BROMIDE 

INDACATEROL AND 
GLYCOPYRRONIUM 
BROMIDE 

INDACATEROL MALEATE 

IPRATROPIUM BROMIDE 

IPRATROPIUM BROMIDE 
MONOHYDRATE 

IPRATROPIUM BROMIDE 
MONOHYDRATE,SALBUTA
MOL SULFATE 

MOMETASONE FUROATE 

OLODATEROL 

ROFLUMILAST 

SALBUTAMOL SULFATE 

SALMETEROL XINAFOATE 

TERBUTALINE 

THEOPHYLLINE 

TIOTROPIUM BROMIDE 
MONOHYDRATE 

TIOTROPIUM, 
OLODATEROL 

UMECLIDINIUM BROMIDE 

VILANTEROL:UMECLIDINIU
M BROMIDE 

    

ΨΩΡΙΑΣΗΣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACITRETIN 

ADALIMUMAB 

APREMILAST 

BRODALUMAB 

CALCIPOTRIOL 

CALCIPOTRIOL 
MONOHYDRATE,BETAMET
HASONE DIPROPIONATE 

CALCITRIOL 

CICLOSPORIN 

ETANERCEPT 

INFLIXIMAB 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  

METHOTREXATE 

METHOTREXATE 
DISODIUM 

METHOTREXATE SODIUM 

PIMECROLIMUS 

SECUKINUMAB 

USTEKINUMAB 

    

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ABATACEPT 

ACECLOFENAC 

ACEMETACIN 

ADALIMUMAB 

APREMILAST 

BACLOFEN 

BETAMETHASONE 
ACETATE,BETAMETHASON
E SODIUM PHOSPHATE 

BETAMETHASONE 
DIPROPIONATE,BETAMET
HASONE SODIUM 
PHOSPHATE 

CELECOXIB 

CERTOLIZUMAB PEGOL 

CICLOSPORIN 

DEXIBUPROFEN 

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL 

DICLOFENAC POTASSIUM 

DICLOFENAC SODIUM 

ETANERCEPT 

ETOFENAMATE 

ETORICOXIB 

GOLIMUMAB 

IBUPROFEN 

INDOMETACIN 

INFLIXIMAB 

KETOPROFEN 

LEFLUNOMIDE 

LORNOXICAM 

MEFENAMIC ACID 

MELOXICAM 
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Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

METHOTREXATE 
DISODIUM 

METHOTREXATE SODIUM 

METHYLPREDNISOLONE 

METHYLPREDNISOLONE 
HEMISUCCINATE 

METHYLPREDNISOLONE 
SODIUM SUCCINATE 

NABUMETONE 

NAPROXEN 

NAPROXEN SODIUM 

NIFLUMIC ACID 

NIMESULIDE 

ORPHENADRINE CITRATE 

OXAPROZIN 

PARACETAMOL,CODEINE 
PHOSPHATE 
HEMIHYDRATE 

PARECOXIB 

PIROXICAM BETA-
CYCLODEXTRIN 

Θεραπευτικό 
Πρωτόκολλο 

Δραστική ουσία 

PIROXICAM BETADEX 

PIROXICAM CINNAMATE 

PIROXICAM,PIROXICAM 

PREDNISOLONE 

SECUKINUMAB 

SULFASALAZINE 

TENOXICAM 

THIOCOLCHICOSIDE 

TIZANIDINE 
HYDROCHLORIDE 

TOLFENAMIC ACID 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE,PARACE
TAMOL 

TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE 

USTEKINUMAB 

Πίνακας 36. Θεραπευτικά πρωτόκολλα 
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Παράρτημα 7 – Άλλες λίστες με ενδεικτικές τιμές 

Είδος τιμής 

Είδος τιμής Υπεύθυνοι φορείς Ορατή σε 

Χονδρική  ΕΟΦ, ΙΦΕΤ ΟΛΟΙ 

Λιανική  ΕΟΦ, ΙΦΕΤ ΟΛΟΙ 

Παραγωγού ΕΟΦ, ΙΦΕΤ ΟΛΟΙ 

Νοσοκομειακή   ΟΛΟΙ 

Προμήθειας για τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ  ΕΟΠΥΥ ΟΛΟΙ 

Εμπιστευτική ΕΔ Διοίκηση ΕΟΠΥΥ, ΕΔ, ΗΤΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Πίνακας 37. Είδος τιμής 

Κατηγορία ομάδας 

Κατηγορία ομάδας 

Τύπος διαδικασίας έγκρισης κυκλοφορίας φαρμάκου 

Τόπος διάθεσης 

Τρόπος διάθεσης (Νομικό καθεστώς) 

Τιμολογημένα 

Μη Τιμολογημένα 

Διαχωρισμός on-off patent/ γενοσήμων 

Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ 

Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Λοιπά 

Πίνακας 38. Κατηγορία ομάδας 

Ομάδα φαρμάκου 

Ενδεικτική λίστα τιμών με ομάδες φαρμακευτικών προϊόντων, υπεύθυνος φορέας για κάθε ομάδα που έχει 
δικαίωμα να εντάξει ένα φαρμακευτικό προϊόν στην αντίστοιχη ομάδα, ασύμβατες ομάδες της ίδιας 
κατηγορίας και κατηγορία ομάδας. 

Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

Συνταγογραφούμενα  ΕΟΦ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακα αποζημιούμενα HTA  Φάρμακα μη αποζημιούμενα Τιμολογημένα 

Φάρμακα που αποζημιώνονται από την 
κοινωνική ασφάλιση (retail) 

HTA  ΦΥΚ Τιμολογημένα 
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Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

 Φάρμακα υψηλού κόστους 
νοσοκομειακής χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 

ΦΥΚ HTA  ΜΗΣΥΦΑ 

 Φάρμακα που αποζημιώνονται από 
την κοινωνική ασφάλιση (retail) 

Τιμολογημένα 

Φάρμακα υψηλού κόστους 
αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης 
(1Α)  
 
(υποομάδα των ΦΥΚ) 

HTA  ΜΗΣΥΦΑ 

 Φάρμακα που αποζημιώνονται από 
την κοινωνική ασφάλιση (retail) 

 Φάρμακα υψηλού κόστους που 
χορηγούνται και σε νοσοκομείο και 
εκτός (1Β). 

Τιμολογημένα 

Φάρμακα υψηλού κόστους που 
χορηγούνται και σε νοσοκομείο και 
εκτός (1Β). 
 
(υποομάδα των ΦΥΚ) 

HTA  ΜΗΣΥΦΑ 

 Φάρμακα που αποζημιώνονται από 
την κοινωνική ασφάλιση (retail) 

 Φάρμακα υψηλού κόστους 
αποκλειστικής νοσοκομειακής 
χρήσης (1Α) 

Τιμολογημένα 

Φάρμακα μη αποζημιούμενα  HTA  ΦΥΚ 

 Φάρμακα υψηλού κόστους 
αποκλειστικής νοσοκομειακής 
χρήσης (1Α)  

 Φάρμακα υψηλού κόστους που 
χορηγούνται και σε νοσοκομείο και 
εκτός (1Β). 

 Φάρμακα που αποζημιώνονται από 
την κοινωνική ασφάλιση (retail) 

Τιμολογημένα 

Ναρκωτικά ΕΟΦ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακα με φυλασσόμενη συνταγή 
κινολονών 

ΕΟΦ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακα Προέγκρισης ΕΟΠΥΥ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακα που εξαιρούνται 
φαρμακευτικής δαπάνης ιατρού (δεν 
προσαρτάται στο πλαφόν) 

ΕΟΠΥΥ  ΜΗΣΥΦΑ 
 

Τιμολογημένα 

Φάρμακο εξωσωματικής (έντυπη και 
όχι ηλεκτρονική προέγκριση δεν 
εντάσσεται στο ΣΗΠ) 

ΕΟΠΥΥ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακο εξαίρεσης στόχων γενοσήμων ΕΟΠΥΥ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Νοσοκομειακή χρήση (μπλε κουπόνι) ΕΟΦ  ΜΗΣΥΦΑ 
 

Τιμολογημένα 

ΜΗΣΥΦΑ ΕΟΦ  Συνταγογραφούμενα  Τιμολογημένα 
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Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

 ΦΥΚ 

 Φάρμακα υψηλού κόστους 
νοσοκομειακής χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 

 Ναρκωτικά  

 Φάρμακα Προέγκρισης 

 Φάρμακα με φυλασσόμενη συνταγή 
κινολονών 

 Φάρμακα που εξαιρούνται από το 
πλαφόν- στόχο γενοσήμων 

 Νοσοκομειακή χρήση (μπλε κουπόνι) 

ΓΕΔΙΦΑ ΕΟΦ  Συνταγογραφούμενα  

 ΦΥΚ 

 Φάρμακα υψηλού κόστους 
νοσοκομειακής χρήσης (1Α) και για 
συνέχιση εκτός (1Β) 

 Φάρμακα με φυλασσόμενη συνταγή 
κινολονών 

 Φάρμακα που εξαιρούνται από το 
πλαφόν- στόχο γενοσήμων 

 Νοσοκομειακή χρήση (μπλε κουπόνι) 

Τιμολογημένα 

Συνταγ/ση με εμπορική ονομασία  YY  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Περιορισμός εκτέλεσης   ΥΥ  ΜΗΣΥΦΑ Τιμολογημένα 

Φάρμακα εξαιρούμενα νοσηλίου 
κρατικών δομών-ιδιωτικών δομών 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον 
ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ 

ΕΟΠΥΥ  Φάρμακα 
εξαιρούμενα 
νοσηλίου κρατικών 
δομών-ιδιωτικών 
δομών σύμφωνα 
με τη νομοθεσία 
και τον ΕΚΠΥ-
ΕΟΠΥΥ 

Εμβόλια απευαισθητοποίησης (ειδική 
κατηγορία που δεν εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Εθνικών Εμβολιασμών) 

ΕΟΦ  Ραδιοφάρμακα 

 Περιτοναϊκά διαλύματα 

 Γαληνικά 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από 
ΚΑΚ 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

 Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ 

Μη Τιμολογημένα 

Ραδιοφάρμακα ΕΟΦ  Εμβόλια απευαισθητοποίησης 

 Περιτοναϊκά διαλύματα 

 Γαληνικά 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από 
ΚΑΚ 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Μη Τιμολογημένα 
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Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

 Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ 

Περιτοναϊκά διαλύματα ΕΟΦ  Εμβόλια απευαισθητοποίησης 

 Ραδιοφάρμακα 

 Γαληνικά 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από 
ΚΑΚ 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

 Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ 

Μη Τιμολογημένα 

Γαληνικά ΕΟΦ  Εμβόλια απευαισθητοποίησης 

 Ραδιοφάρμακα 

 Περιτοναϊκά διαλύματα 

 Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από 
ΚΑΚ 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

 Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ 

Μη Τιμολογημένα 

Φάρμακα εξωτερικού –έκτακτης από 
ΚΑΚ 

ΕΟΦ  Εμβόλια απευαισθητοποίησης 

 Ραδιοφάρμακα 

 Περιτοναϊκά διαλύματα 

 Γαληνικά 

 Φάρμακα εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

 Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ 

Μη Τιμολογημένα 

Φάρμακα Μόνιμης κάλυψης ΙΦΕΤ ΕΟΦ/ΙΦΕΤ  Φάρμακα έκτακτης κάλυψης 

 Φάρμακα ατομικής παραγγελίας  

 Φάρμακα patient access scheme use 

Φάρμακα 
εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Φάρμακα έκτακτης κάλυψης ΕΟΦ/ΙΦΕΤ  Φάρμακα μόνιμης κάλυψης 

 Φάρμακα ατομικής παραγγελίας  

 Φάρμακα patient access scheme use 

Φάρμακα 
εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Φάρμακα ατομικής παραγγελίας ΕΟΦ/ΙΦΕΤ  Φάρμακα μόνιμης κάλυψης 

 Φάρμακα έκτακτης κάλυψης 

 Φάρμακα patient access scheme use 

Φάρμακα 
εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Φάρμακα patient access scheme use ΕΟΦ/ΙΦΕΤ  Φάρμακα μόνιμης κάλυψης 

 Φάρμακα έκτακτης κάλυψης 

 Φάρμακα ατομικής παραγγελίας 

Φάρμακα 
εξωτερικού-ΙΦΕΤ 

Ισοδύναμο ΗΔΙΚΑ  Λοιπά 

Ανταλλάξιμο ΙΦΕΤ  Λοιπά 

Φάρμακο ειδικής εισαγωγής (επί του 
παρόντος δεν συνταγογραφούνται 
ηλεκτρονικά) 

ΕΟΦ  Λοιπά 

Εμβόλιο ΕΟΦ  Λοιπά 

Βιοομοειδές  ΕΟΦ Βιολογικό Λοιπά 
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Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

Βιολογικό ΕΟΦ Βιοομοειδές Λοιπά 

Αντιγριπικό ΕΟΦ Ορφανό Λοιπά 

Ορφανό ΕΟΦ  Εμβόλιο 

 Αντιγριπικό 

Λοιπά 

Σε πρωτόκολλο (κατόπιν οδηγίας από 
επιτροπή πρωτοκόλλων) 

ΗΔΙΚΑ Σε πρωτόκολλο με όριο ηλικίας  (κατόπιν 
οδηγίας από επιτροπή πρωτοκόλλων) 

Λοιπά 

Σε πρωτόκολλο με όριο ηλικίας  
(κατόπιν οδηγίας από επιτροπή 
πρωτοκόλλων) 

ΗΔΙΚΑ Σε πρωτόκολλο (κατόπιν οδηγίας από 
επιτροπή πρωτοκόλλων) 

Λοιπά 

On patent ΕΟΦ  off patent με γενόσημα 

 off patent χωρίς γενόσημα 

 γενόσημα 

Διαχωρισμός on-
off 
patent/γενοσήμων 

Off patent με γενόσημα ΕΟΦ  on patent 

 off patent χωρίς γενόσημα 

 γενόσημα 

Διαχωρισμός on-
off 
patent/γενοσήμων 

Off patent χωρίς γενόσημα ΕΟΦ  off patent με γενόσημα 

 on patent 

 γενόσημα 

Διαχωρισμός on-
off 
patent/γενοσήμων 

Γενόσημα ΕΟΦ  on patent 

 off patent με γενόσημα 

 off patent χωρίς γενόσημα 

Διαχωρισμός on-
off 
patent/γενοσήμων 

Κεντρική ΕΟΦ  Αποκεντρωμένη, 

 Αμοιβαία 

 Εθνική 

Τύπος διαδικασίας 
έγκρισης 
κυκλοφορίας 
φαρμάκου 

Αποκεντρωμένη ΕΟΦ  Κεντρική 

 Αμοιβαία 

 Εθνική 

Τύπος διαδικασίας 
έγκρισης 
κυκλοφορίας 
φαρμάκου 

Αμοιβαία ΕΟΦ  Αποκεντρωμένη 

 Κεντρική 

 Εθνική 

Τύπος διαδικασίας 
έγκρισης 
κυκλοφορίας 
φαρμάκου 

Εθνική ΕΟΦ  Αποκεντρωμένη 

 Αμοιβαία 

 Κεντρική 

Τύπος διαδικασίας 
έγκρισης 
κυκλοφορίας 
φαρμάκου 

Με ιατρική συνταγή ΕΟΦ  Με περιορισμένη ιατρική συνταγή 

 Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή 

Τρόπος διάθεσης 
(νομικό καθεστώς) 

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή ΕΟΦ  Με ιατρική συνταγή  Τρόπος διάθεσης 
(νομικό καθεστώς) 
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Ομάδα Υπεύθυνος 
φορέας 

Ασύμβατες ομάδες της ίδιας κατηγορίας Κατηγορία 

 Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή 

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή ΕΟΦ 
 Με ιατρική συνταγή 

 Με περιορισμένη ιατρική συνταγή 

Τρόπος διάθεσης 
(νομικό καθεστώς) 

Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

ΕΟΠΥΥ, YY  Φάρμακο διαθέσιμο από ιδιωτικά 
φαρμακεία 

 Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
νοσοκομεία 

 Φάρμακο διαθέσιμο από 
νοσοκομεία και φαρμακεία 

Τόπος διάθεσης 

Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
νοσοκομεία 

ΕΟΦ, ΥΥ  Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

 Φάρμακο διαθέσιμο από 
νοσοκομεία και φαρμακεία 

 Φάρμακο διαθέσιμο από ιδιωτικά 
φαρμακεία 

Τόπος διάθεσης 

Φάρμακο διαθέσιμο από νοσοκομεία 
και φαρμακεία 

ΕΟΦ, ΥΥ  Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

 Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
νοσοκομεία 

Τόπος διάθεσης 

Φάρμακο διαθέσιμο από ιδιωτικά 
φαρμακεία 

ΕΟΦ, ΥΥ 
 Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 

φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

 Φάρμακο διαθέσιμο μόνο από 
νοσοκομεία 

 Φάρμακο διαθέσιμο από 
νοσοκομεία και φαρμακεία 

Τόπος διάθεσης 

Πίνακας 39. Ομάδες φαρμάκου 

Ενέργεια

Κλήση API 

Καταχώρηση νέου φαρμακευτικού προϊόντος 

Ενημέρωση στοιχείων φαρμακευτικού προϊόντος 

Ενημέρωση στοιχείων ΙΦΕΤ φαρμακευτικού 
προϊόντος 

Ολοκλήρωση τιμολόγησης φαρμακευτικού προϊόντος 

Ολοκλήρωση αξιολόγησης φαρμακευτικού προϊόντος 

Προσθήκη φαρμακευτικού προϊόντος σε ομάδες 
φαρμάκου 

Κλήση API 

Αφαίρεση φαρμακευτικού προϊόντος από ομάδες 
φαρμάκου 

Προσθήκη νέας ομάδας φαρμάκου 

Αφαίρεση ομάδας φαρμάκου 

Ενημέρωση ομάδας φαρμάκου 

Προσθήκη κατηγορίας ομάδας 

Αφαίρεση κατηγορίας ομάδας 

Ενημέρωση κατηγορίας ομάδας 
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Κλήση API 

Προσθήκη νέου τύπου ειδοποίησης 

Αφαίρεση τύπου ειδοποίησης 

Ενημέρωση τύπου ειδοποίησης 

Προσθήκη ειδοποίησης σε φάρμακο 

Αφαίρεση ειδοποίησης από φάρμακο 

Προσθήκη οδού χορήγησης 

Αφαίρεση οδού χορήγησης 

Ενημέρωση οδού χορήγησης 

Προσθήκη μορφής φαρμάκου 

Αφαίρεση μορφής φαρμάκου 

Ενημέρωση μορφής φαρμάκου 

Προσθήκη ATC ομάδας 

Αφαίρεση ATC ομάδας 

Ενημέρωση ATC ομάδας 

Προσθήκη θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

Αφαίρεση θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

Ενημέρωση θεραπευτικού πρωτοκόλλου 

Ενημέρωση διαγνώσεων ICD-10 

Ενημέρωση ποσοστού συμμετοχής ανά ICD-10 

Αναζήτηση τιμολογημένων φαρμάκων  

Αναζήτηση φαρμάκων μη τιμολογημένων 

Αναζήτηση αξιολογημένων φαρμάκων 

Αναζήτηση φαρμάκων μη αξιολογημένων 

Ανάκτηση ομάδων φαρμάκου 

Ανάκτηση δραστικών ουσιών φαρμάκου 

Ανάκτηση ειδοποιήσεων φαρμάκου 

Αναζήτηση φαρμάκου βάση SPC φίλτρων 

Καταχώρηση SPC φίλτρων φαρμάκου 

Ενημέρωση SPC φίλτρων φαρμάκου 

Ανάκτηση ιστορικού αλλαγών φαρμάκου 

Προσθήκη νέου είδους τιμής 

Αφαίρεση είδους τιμής 

Ενημέρωση είδους τιμής 

Κλήση API 

Προσθήκη τιμής φαρμάκου 

Αλλαγή τιμής φαρμάκου 

Προσθήκη τιμής φαρμάκου ΙΦΕΤ 

Αλλαγή τιμής φαρμάκου ΙΦΕΤ 

Προσθήκη καναλιού διάθεσης 

Διαγραφή καναλιού διάθεσης 

Ανάκτηση δεδομένων εισόδου αλγορίθμου 
αποζημίωσης 

Καταχώρηση τιμών αποζημίωσης 

Ανάκτηση τρεχουσών τιμών φαρμάκου  

Ανάκτηση ιστορικού τιμών φαρμάκου 

Δημιουργία νέου καταλόγου φαρμάκων  

Προσθήκη φαρμάκων σε κατάλογο 

Προσθήκη φαρμάκων με τιμές αποζημίωσης σε 
κατάλογο 

Αφαίρεση φαρμάκων από κατάλογο 

Δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων 

Ανάκτηση καταλόγων φαρμάκου 

Προσθήκη ειδοποίησης για κατάλογο 

Καταχώρηση νέας δραστικής ουσίας 

Ενημέρωση δραστικής ουσίας 

Διαγραφή δραστικών ουσιών 

Αναζήτηση δραστικών ουσιών 

Προσθήκη νέας εταιρίας 

Αφαίρεση εταιριών 

Ενημέρωση στοιχείων εταιρίας 

Αναζήτηση εταιριών 

Ανάκτηση φαρμάκων εταιρίας 

Προσθήκη φορέα 

Αφαίρεση φορέα 

Ενημέρωση ρόλου φορέα 

Προσθήκη νέου ρόλου 

Αφαίρεση ρόλου 

Ενημέρωση δικαιωμάτων ρόλου 
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Κλήση API 

Προσθήκη ενέργειας 

Αφαίρεση ενέργειας 

Κλήση API 

Ενημέρωση ενέργειας 

Πίνακας 40. Ενέργεια 

Ρόλος

Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

VIEW  Αναζήτηση τιμολογημένων 
φαρμάκων 

 Ανάκτηση τρεχουσών τιμών 
φαρμάκου 

 Ανάκτηση ιστορικού 
αλλαγών φαρμάκου 

 Ανάκτηση ιστορικού τιμών 
φαρμάκου 

 Ανάκτηση καταλόγων 
φαρμάκου 

 Αναζήτηση δραστικών 
ουσιών 

 Ανάκτηση φαρμάκων 
εταιρίας 

 Αναζήτηση εταιριών 

 Ανάκτηση δραστικών 
ουσιών φαρμάκου 

 Αναζήτηση φαρμάκου βάση 
SPC φίλτρων 

PROTOCOL_ADMIN  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
VIEW 

 Προσθήκη θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

 Αφαίρεση θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

 Ενημέρωση θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου 

EDIT_PRICE  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
VIEW 

 Προσθήκη τιμής φαρμάκου 

 Αλλαγή τιμής φαρμάκου 

 Προσθήκη ειδοποίησης σε 
φάρμακο 

 Αφαίρεση ειδοποίησης από 
φάρμακο 

 Αναζήτηση φαρμάκων μη 
τιμολογημένων 

 Αναζήτηση φαρμάκων μη 
αξιολογημένων 

Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

 Αναζήτηση αξιολογημένων 
φαρμάκων 

 Ανάκτηση ειδοποιήσεων 
φαρμάκου 

 Ανάκτηση ομάδων 
φαρμάκου 

ASSIGN_TEAM  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
VIEW 

 Προσθήκη φαρμακευτικού 
προϊόντος σε ομάδες 
φαρμάκου 

 Αφαίρεση φαρμακευτικού 
προϊόντος από ομάδες 
φαρμάκου 

 Προσθήκη ειδοποίησης σε 
φάρμακο 

 Αφαίρεση ειδοποίησης από 
φάρμακο 

 Ανάκτηση ομάδων 
φαρμάκου 

 Ανάκτηση ειδοποιήσεων 
φαρμάκου 

 Αναζήτηση φαρμάκων μη 
τιμολογημένων 

 Αναζήτηση φαρμάκων μη 
αξιολογημένων 

 Αναζήτηση αξιολογημένων 
φαρμάκων 

HTA_ROLE  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
ASSIGN_TEAM 

 Ενημέρωση διαγνώσεων 
ICD-10 

 Ολοκλήρωση αξιολόγησης 
φαρμακευτικού προϊόντος 

IFET_EDIT  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
ASSIGN_TEAM 

 Ενημέρωση στοιχείων ΙΦΕΤ 
φαρμακευτικού προϊόντος 

 Προσθήκη τιμής φαρμάκου 
ΙΦΕΤ 
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Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

 Αλλαγή τιμής φαρμάκου 
ΙΦΕΤ 

EDIT  Όλες οι ενέργειες των 
ρόλων VIEW, EDIT_PRICE, 
ASSIGN_TEAM 

 Καταχώρηση νέου 
φαρμακευτικού προϊόντος 

 Ενημέρωση στοιχείων 
φαρμακευτικού προϊόντος 

 Καταχώρηση νέας 
δραστικής ουσίας 

 Ενημέρωση δραστικής 
ουσίας 

 Διαγραφή δραστικών 
ουσιών 

 Καταχώρηση SPC φίλτρων 
φαρμάκου 

 Ενημέρωση SPC φίλτρων 
φαρμάκου 

 Προσθήκη νέας εταιρίας 

 Αφαίρεση εταιριών 

 Ενημέρωση στοιχείων 
εταιρίας 

 Προσθήκη οδού χορήγησης 

 Αφαίρεση οδού χορήγησης 

 Ενημέρωση οδού 
χορήγησης 

 Προσθήκη μορφής 
φαρμάκου 

 Αφαίρεση μορφής 
φαρμάκου 

 Ενημέρωση μορφής 
φαρμάκου 

 Προσθήκη ATC ομάδας 

 Αφαίρεση ATC ομάδας 

 Ενημέρωση ATC ομάδας 

PUBLISH  Όλες οι ενέργειες των 
ρόλων VIEW, EDIT_PRICE, 
ASSIGN_TEAM 

 Ενημέρωση ποσοστού 
συμμετοχής ανά ICD-10 

 Ολοκλήρωση τιμολόγησης 
φαρμακευτικού προϊόντος  

 Δημιουργία νέου καταλόγου 
φαρμάκων  

 Προσθήκη φαρμάκων σε 
κατάλογο 

Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

 Αφαίρεση φαρμάκων από 
κατάλογο 

 Δημοσίευση καταλόγου 
φαρμάκων 

 Προσθήκη ειδοποίησης για 
κατάλογο 

 Προσθήκη φαρμάκων με 
τιμές αποζημίωσης σε 
κατάλογο 

 Ανάκτηση δεδομένων 
εισόδου αλγορίθμου 
αποζημίωσης 

 Καταχώρηση τιμών 
αποζημίωσης 

ADMINISTRATOR  Όλες οι ενέργειες των 
ρόλων VIEW, 
PROTOCOL_ADMIN 

 Προσθήκη φορέα 

 Αφαίρεση φορέα 

 Ενημέρωση ρόλου φορέα 

 Προσθήκη νέου ρόλου 

 Αφαίρεση ρόλου 

 Ενημέρωση δικαιωμάτων 
ρόλου 

 Ενημέρωση κατηγορίας 
ομάδας 

 Προσθήκη κατηγορίας 
ομάδας 

 Αφαίρεση κατηγορίας 
ομάδας 

 Προσθήκη νέας ομάδας 
φαρμάκου 

 Αφαίρεση ομάδας 
φαρμάκου 

 Ενημέρωση ομάδας 
φαρμάκου 

 Προσθήκη νέου τύπου 
ειδοποίησης 

 Αφαίρεση τύπου 
ειδοποίησης 

 Ενημέρωση τύπου 
ειδοποίησης 

 Προσθήκη νέου είδους 
τιμής 

 Αφαίρεση είδους τιμής 

 Ενημέρωση είδους τιμής 

 Προσθήκη καναλιού 
διάθεσης 
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Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

 Διαγραφή καναλιού 
διάθεσης 

 Προσθήκη ενέργειας 

 Αφαίρεση ενέργειας 

 Ενημέρωση ενέργειας 

Κωδικός Επιτρεπτές κλήσεις API 

KAK_ROLE  Όλες οι ενέργειες του ρόλου 
VIEW 

 Προσθήκη ειδοποίησης σε 
φάρμακο 

Πίνακας 41. Ρόλος 

Φορέας 

Όνομα Προτεινόμενος Ρόλος 

Διοίκηση ΕΟΠΥΥ  ASSIGN_TEAM 

ΕΟΠΥΥ  ASSIGN_TEAM 

ΕΟΦ  EDIT 

ΗΔΙΚΑ  ASSIGN_TEAM 

 PROTOCOL_ADMIN 

ΗΤΑ  HTA_ROLE 

ΕΔ  EDIT_PRICE 

ΙΦΕΤ  IFET_EDIT 

ΥΥ  PUBLISH 

 ADMINISTRATOR 

ΚΑΚ  KAK_ROLE 

ΛΟΙΠΟΙ  VIEW 

Πίνακας 42. Φορέας 

Τύπος ειδοποίησης 

Όνομα Φορέας  

Προς αξιολόγηση ΗΤΑ 

Προς διαπραγμάτευση ΕΔ, ΗΤΑ 

Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης ΕΔ, HTA 

Ολοκλήρωση αξιολόγησης ΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΗΤΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Έλαβα γνώση ΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΗΤΑ, ΙΦΕΤ, ΥΥ 

Προς έγκριση τιμής ΕΟΦ, ΥΥ 

Με εγκεκριμένη τιμή ΟΛΟΙ (και τρίτοι φορείς) 

Προς καταχώρηση δεδομένων από ΙΦΕΤ ΙΦΕΤ 

Ολοκλήρωση καταχώρησης δεδομένων από ΙΦΕΤ ΟΛΟΙ (και τρίτοι φορείς) 

Δημοσίευση νέου καταλόγου ΟΛΟΙ (και τρίτοι φορείς)   

Πίνακας 43. Τύπος ειδοποίησης 
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Κανάλι διάθεσης 

Όνομα 

Νοσοκομείο 

Φαρμακείο 

Ιδιωτικές κλινικές 

ΚΑΚ 

Φαρμακαποθήκες 

Συνεταιρισμοί 

Πίνακας 44. Κανάλι διάθεσης 
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Παράρτημα 8 – Περιγραφή ενδεικτικών κλήσεων API 

Στις παρακάτω κλήσεις οι παράμετροι εισόδου τύπου λίστας μπορούν να αναπαρασταθούν με κάποια μορφή 
αναπαράστασης δεδομένων βασισμένη σε πρότυπα (π.χ. XML, JSON, HL7). 

Αναζήτηση τιμολογημένων φαρμάκων / Αναζήτηση μη τιμολογημένων φαρμάκων 

Και οι 2 κλήσεις API παίρνουν ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει λίστα με 
φάρμακα (τιμολογημένα ή μη τιμολογημένα) που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο  093360504 

Barcode Κείμενο  2800933605048 

Εμπορική ονομασία Κείμενο  Amoxil 

Ημερομηνία καταχώρησης Ημερομηνία   

Κωδικός ATC Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα ATC J01CA04 

Τύπος ειδοποίησης Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα Τύπος 
ειδοποίησης.   

 

Ομάδα Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
Ομάδα φαρμάκου 

on patent 

Δραστική ουσία Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
Δραστική ουσία 

Amoxicillin 

ΚΑΚ Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
Εταιρία διανομής 

 

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας Κείμενο   

Αριθμός παρτίδας Κείμενο   

Ημερομηνία κυκλοφορίας Ημερομηνία   

Ειδοποίηση Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα Τύπος 
ειδοποίησης 

Προς έγκριση 

Πίνακας 45. Αναζήτηση τιμολογημένων φαρμάκων / Αναζήτηση μη τιμολογημένων φαρμάκων 

Απάντηση 

Επιστρέφει σε κάποια μορφή αναπαράστασης δεδομένων βασισμένη σε πρότυπα (π.χ. XML, JSON, HL7) για 
κάθε φάρμακο που ικανοποιεί τα κριτήρια όλα τα στοιχεία του φαρμάκου από τον πίνακα Φαρμακευτικό 
προϊόν. 

Ανάκτηση ομάδων φαρμάκου 

Παίρνει ως είσοδο μία από τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει λίστα με τις ομάδες του 
φαρμάκου. 

Παράμετροι εισόδου 
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Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο  093360504 

Barcode Κείμενο  2800933605048 

Πίνακας 46. Ανάκτηση ομάδων φαρμάκου 

Απάντηση 

Επιστρέφει σε κάποια μορφή αναπαράστασης δεδομένων βασισμένη σε πρότυπα (π.χ. XML, JSON, HL7) για 
κάθε φάρμακο που ικανοποιεί τα κριτήρια όλα τα στοιχεία του φαρμάκου από τον πίνακα Φαρμακευτικό 
προϊόν. 

Καταχώρηση νέου φαρμακευτικού προϊόντος  

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό 
σφάλματος. 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Αριθμός  093360504 

Barcode Κείμενο  2800933605048 

Εμπορική ονομάσια Κείμενο  Amoxil 

Ονομασία προϊόντος Κείμενο   

Κωδικός ATC Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
ATC 

J01CA04 

Δραστικές ουσίες Λίστα Λίστα Κωδικοποιημένων τιμών από τον 
πίνακα Δραστική ουσία 

 Amoxicillin 

ΚΑΚ Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
Εταιρία διανομής 

XXX Hellas Α.Ε.Β.Ε.Ε 

Φαρμακοτεχνική μορφή Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από τον πίνακα 
Μορφή φαρμάκου 

CAP 

Περιεκτικότητα Κείμενο  500MG/CAP 

Συσκευασία Κείμενο  BT x 24 (BLIST 2x12) 

DDD Αριθμός δεκαδικός  1,00 

Μονάδα μέτρησης Κείμενο  G 

ΑΗΔ Αριθμός δεκαδικός  12,00 

ΚΗΘ Αριθμός δεκαδικός  0,240 

Αριθμός δόσεων Αριθμός δεκαδικός  30 

Οδός χορήγησης Λίστα Λίστα κωδικοποιημένων τιμών από τον 
πίνακα Οδός χορήγησης 

DT 

Σε κυκλοφορία Δυαδική τιμή   
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Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Ημερομηνία κυκλοφορίας Ημερομηνία  30/10/2010 

Αριθμός άδειας 
κυκλοφορίας 

Κείμενο   

Αριθμός παρτίδας Κείμενο   

Οδηγίες χρήσεις Κείμενο   

Προφυλάξεις Κείμενο   

Φαρμακολογία Κείμενο   

ΦΟΧ Κείμενο   

ΠΧΠ Αρχείο   

ΦΠΑ Αριθμός ακέραιος   

Μειωμένος ΦΠΑ Αριθμός ακέραιος   

Ημερομηνία λήξης 
πατέντας 

Ημερομηνία   

Πίνακας 47. Παράμετροι εισόδου για καταχώρηση νέου φαρμακευτικού προϊόντος 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

 

Ολοκλήρωση τιμολόγησης φαρμακευτικού προϊόντος  

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό 
σφάλματος. Η κλήση αυτή ορίζει ότι το φάρμακο είναι τιμολογημένο (μέσω του πεδίου Τιμολογημένο του 
πίνακα Φαρμακευτικό προϊόν). 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Αριθμός   

Ημερομηνία έγκρισης Ημερομηνία   

Πίνακας 48. Παράμετροι εισόδου για ολοκλήρωση τιμολόγησης φαρμακευτικού προϊόντος 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

Προσθήκη φαρμακευτικού προϊόντος σε ομάδες φαρμάκου 

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό 
σφάλματος. Το φάρμακο προστίθεται σε όλες τις ομάδες που ορίζονται στην αντίστοιχη παράμετρο (αν ο 
φορέας που έκανε την κλήση API έχει δικαιώματα ομαδοποίησης φαρμάκου στις ομάδες αυτές, δηλαδή αν 
είναι υπεύθυνος φορέας της ομάδας)  
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Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Αριθμός   

Ομάδες Λίστα Κωδικοποιημένες τιμές από τον πίνακα Ομάδα 
φαρμάκου. 
Περιλαμβάνει λίστα με όλες τις ομάδες στις 
οποίες θα κατηγοριοποιηθεί το φάρμακο. 

 

Πίνακας 49. Παράμετροι εισόδου για προσθήκη φαρμακευτικού προϊόντος σε ομάδες φαρμάκου 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

Δημιουργία νέου καταλόγου φαρμάκων 

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό 
σφάλματος. 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Περιγραφή Κείμενο  Θετική Λίστα Ιουλίου 
2018 - ΦΕΚ3009-Β-
17_25-07-2018 

Ημερομηνία δημιουργίας Ημερομηνία  15/11/2018 

Ισχύει από Ημερομηνία   

Ισχύει έως Ημερομηνία   

Περίοδος ισχύος ανά 
Κανάλι διάθεσης 

Λίστα Για κάθε κανάλι διάθεσης ορίζονται 
ημερομηνίες ισχύος από έως και 
καταχωρούνται στον πίνακα Περίοδος 
ισχύος καταλόγου 

 

Πίνακας 50. Παράμετροι εισόδου για δημιουργία νέου καταλόγου φαρμάκων 

Απάντηση 

Επιστρέφει μοναδικό κωδικό καταλόγου οπού παράγει το σύστημα ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση 
αποτυχίας. 

Προσθήκη φαρμάκων σε κατάλογο 

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό 
σφάλματος. 

Παράμετροι εισόδου 
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Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Λίστα Λίστα με κωδικούς ΕΟΦ των φαρμάκων που θα εισαχθούν 
στον κατάλογο 

 

Κωδικός καταλόγου Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή. 
Είναι ο κωδικός καταλόγου στον οποίο θα μπουν τα 
φάρμακα. 

15/11/2018 

Πίνακας 51. Παράμετροι εισόδου για προσθήκη φαρμάκων σε κατάλογο 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

Προσθήκη φαρμάκων με τιμές αποζημίωσης σε κατάλογο 

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος. Η 
κλήση αυτή καταχωρεί στον κατάλογο μια λίστα φαρμάκων, και για καθένα από αυτά την τιμή αποζημίωσης 
του ανά ICD10 διάγνωση.  

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ, 
Κωδικός ICD10, Τιμή 

Λίστα Λίστα με κωδικούς ΕΟΦ των φαρμάκων που θα εισαχθούν 
στον κατάλογο και τις τιμές αποζημίωσης τους ανά 
διάγνωση ICD10 

 

Κωδικός καταλόγου Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή. 
Είναι ο κωδικός καταλόγου στον οποίο θα μπουν τα 
φάρμακα. 

15/11/2018 

Πίνακας 52. Παράμετροι εισόδου για δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων 

Δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων 

Παίρνει ως είσοδο τις παρακάτω παραμέτρους και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος. Η 
κλήση αυτή ορίζει ως τιμολογημένα όλα τα φάρμακα του καταλόγου 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός καταλόγου Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή. 
Είναι ο κωδικός καταλόγου στον οποίο θα μπουν τα 
φάρμακα. 

 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης 

Ημερομηνία   

Πηγή Κείμενο   

Περίοδος ισχύος ανά 
Κανάλι διάθεσης 

Λίστα Για κάθε κανάλι διάθεσης ορίζονται ημερομηνίες ισχύος 
από έως και καταχωρούνται στον πίνακα Περίοδος ισχύος 
καταλόγου 

 

Πίνακας 53. Παράμετροι εισόδου για δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 
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Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

Προσθήκη τιμής φαρμάκου 

Η κλήση αυτή ορίζει τιμή για συγκεκριμένο είδος τιμής και κανάλι διάθεσης για το φάρμακο (εκτός ΙΦΕΤ) 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή  

Είδος τιμής Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή του είδους τιμής  

Ισχύει από Ημερομηνία   

Ισχύει έως Ημερομηνία   

Πηγή Κείμενο   

Τιμή Αριθμός δεκαδικός   

Κανάλι διάθεσης Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από το πεδίο Κωδικός του 
πίνακα Κανάλι διάθεσης 

 

Πίνακας 54. Παράμετροι εισόδου για προσθήκη τιμής φαρμάκου 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 

Προσθήκη τιμής φαρμάκου ΙΦΕΤ 

Η κλήση αυτή ορίζει τιμή για συγκεκριμένο είδος τιμής και κανάλι διάθεσης για φάρμακο ΙΦΕΤ. 

Παράμετροι εισόδου 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή  

Είδος τιμής Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή του είδους τιμής  

Από LOT Ημερομηνία   

Έως LOT Ημερομηνία   

Ημερομηνία λήξης    

Πηγή Κείμενο   

Τιμή Αριθμός δεκαδικός   

Κανάλι διάθεσης Κείμενο Κωδικοποιημένη τιμή από το πεδίο Κωδικός του πίνακα 
Κανάλι διάθεσης 

 

Πίνακας 55. Παράμετροι εισόδου για προσθήκη τιμής φαρμάκου 

Απάντηση 

Επιστρέφει κωδικό επιτυχίας ή κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας. 



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 
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Ανάκτηση τρεχουσών τιμών φαρμάκου 

Παράμετροι εισόδου 

Μπορεί να δοθεί ως είσοδος είτε ο κωδικός ΕΟΦ είτε το barcode. 

Όνομα παραμέτρου Τύπος παραμέτρου Περιγραφή Παράδειγμα 

Κωδικός ΕΟΦ Κείμενο  093360504 

Barcode Κείμενο  2800933605048 

Είδη τιμής Λίστα Λίστα που περιέχει τους κωδικούς των ειδών τιμής 
που θέλουμε να ανακτήσουμε 

 

Πίνακας 56. Παράμετροι εισόδου για ανάκτηση τρεχουσών τιμών φαρμάκου 

Απάντηση 

Επιστρέφει σε κάποια μορφή αναπαράστασης δεδομένων βασισμένη σε πρότυπα (π.χ. XML, JSON, HL7) για 
κάθε είδος τιμής που δόθηκε ως είσοδος η τρέχουσα τιμή του.  



Μελέτη για την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του 
Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ) 
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Αναφορές 

Νομοθεσία 

Αναλυτική λίστα ΦΕΚ δίνεται στην ενότητα 2.1. 

Αναφορές σχετικά με Διεθνή  Πρότυπα  

 Health Informatics - Identification of Medicinal Products - Data Elements and Structures for Unique 
Identification and Exchange of Regulated Information on Pharmaceutical Dose Forms, Units of 
Presentation and Routes of Administration, Release 1 June 2014,  
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=350 

 

 Health Informatics - Identification of Medicinal Products - Data Elements and Structures for Unique 
Identification and Exchange of Regulated Medicinal Product Information, Release 1 June 2014 
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=353 

 

 Health Informatics - Identification of Medicinal Products - Data Elements and Structures for Unique 
Identification and Exchange of Regulated Pharmaceutical Product Information, Release 1 June 2014,  
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=351 

 

 Health Informatics - Identification of Medicinal Products - Data Elements and Structures for Unique 
Identification and Exchange of Regulated Information on Substances, Release 1 June 2014 
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=349 

 

 Health Informatics - Identification of Medicinal Products - Data Elements and Structures for Unique 
Identification of Units of Measurements, Release 1 June 2014 
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=352 

Ιστότοποι φορέων αναφοράς 

 Υπουργείο Υγείας : http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn 

 ΗΔΙΚΑ: http://www.idika.gr/ 

 ΕΟΦ : https://www.eof.gr/web/guest 

 ΕΟΠΥΥ (Διεύθυνση Φαρμάκου): https://www.eopyy.gov.gr/organization/medicine 

 ΙΦΕΤ : https://www.ifet.gr/ 

Άλλοι ιστότοποι 

https://www.drugbank.ca 

https://www.medicines.org.uk/emc 

https://developer.digitalhealth.gov.au/specifications/ehealth-foundations/ep-2121-2015  


