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22/9/2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: Επίσκεψη της Επιτρόπου κ.Mariya Gabriel στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε 

 

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ. Α.Τάγαρης 

υποδέχθηκε στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. την Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, 

κα Μαρίγια Γκάμπριελ συνοδευόμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ.Νίκο Παππά.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 

Υγείας κ.Γ. Μπασκόζος, και οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Πολιτικής κ.Στέλιος Ράλλης και 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ.Λευτέρης Κρέτσος, πραγματοποιήθηκε από τον κ.Τάγαρη 

εκτενής παρουσίαση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο κ.Τάγαρης δήλωσε πως «το σύστημα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εθνικές ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα 

της ηλεκτρονικής υγείας με μέσο όρο τις 850.000 συναλλαγές την ημέρα» ενώ αναφέρθηκε και 

στις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την 

ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου Α’βάθμιας υγείας, των ηλεκτρονικών ραντεβού, του 

συνοπτικού ιατρικού ιστορικού καθώς και των σεναρίων Διασυνοριακής ανταλλαγής 

δεδομένων υγείας. Στη συνέχεια έγινε επίδειξη της διαδικασίας καταχώρησης και εκτέλεσης 

συνταγών από τον ιατρό, φαρμακοποιό και της συμμετοχής του πολίτη-ασθενή. Ιδιαίτερη 

αναφορά έγινε στη «σελίδα του ψηφιακού πολίτη» που αποτελεί τη νέα ηλεκτρονική 

υπηρεσία όπου δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μπορεί να έχει πρόσβαση στα 

δεδομένα του (φαρμακευτικό ιστορικό, ιατρικός φάκελος Α’βάθμιας περίθαλψης και 

αποτελέσματα των εξετάσεων, συνοπτικό ιατρικό ιστορικό, ραντεβού-επισκέψεις, 

ασφαλιστική ιστορία, ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παροχές όπως 

εισφορές, ληξιπρόθεσμα, επιδόματα, κτλ)  καθώς επίσης και να ενημερώνει και επικαιροποιεί 

τα στοιχεία επικοινωνίας του αλλά και να ορίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

του.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ.Γ. Μπασκόζος ο 

οποίος τόνισε πως η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών είναι μία από τις πιο σημαντικές 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Η.ΔΙ.ΚΑ A.E. 

Λυκούργου 10,   Αθήνα 10551 

Τηλ. 213 2168400, Fax. 213 2168499, e-mail: info@idika.gr   www.idika.gr, 

προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας για τη βελτίωση και τη διασφάλιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας και τη μείωση του κόστους. 

Τέλος, η κα Γκάμπριελ εξέφρασε τα συγχαρητήριά της σε όσους εργάστηκαν για την 

υλοποίηση του έργου τονίζοντας τη σημασία της ψηφιοποίησης στο χώρο της υγείας ενώ η 

ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιβράβευσε 

την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τα καινοτόμα έργα που έχει αναλάβει στον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. 

 

 


