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Θέμα: Διάκριση της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε στα “Business IT Excellence Awards 2012” για το έργο της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  

Διάκριση για το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έλαβε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε) στο φετινό διαγωνισμό «Business IT Excellence Awards 

2012» που διοργανώθηκε από τη Boussias Communications σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   

Στόχος των βραβείων αυτών είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών επιχειρηματικής 

Πληροφορικής, οι οποίες συνεισφέρουν και υποστηρίζουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 

στρατηγικών απαιτήσεων, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την απόδοση των 

επιχειρήσεων και οργανισμών, προωθούν την καινοτομία και αναδεικνύουν τη συνεισφορά 

του κλάδου στην εθνική οικονομία και κοινωνία. 

Συγκεκριμένα,  η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε   βραβεύτηκε στην κατηγορία «Ανασχεδιασμός Διαδικασιών» 

για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που εφαρμόζει από 

τον Ιανουάριο του 2011 για λογαριασμό της  Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

αξιοποιώντας αποτελεσματικά την πληροφορική και συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό της 

φαρμακευτικής δαπάνης και στην προστασία της υγείας των πολιτών.  

Τον έπαινο απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης στον Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.ΚΑ κ.Βλάση Σφυρόερα και 

στην πρώην Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Αθηνά Δρέττα.  
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Η βράβευση είναι αποτέλεσμα των επίμονων και εντατικών προσπαθειών της Η.ΔΙ.ΚΑ να 

ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων 

υγείας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης 

αξίας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και υγείας όπως η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης που αποτελεί τη μεγαλύτερη εφαρμογή που «τρέχει» αυτή τη στιγμή 

στον ελληνικό δημόσιο τομέα με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών ημερησίως. Καθημερινά 

όλο και περισσότεροι ιατροί και φαρμακοποιοί χρησιμοποιούν το σύστημα με αποτέλεσμα 

αυτή τη στιγμή ο όγκος των συνταγών να έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ φτάνοντας τις  530.000 

ημερησίως.  

 


