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ΔΙΑΓΧΓΗ 

     φ  χ ί ί  ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 

πνπ νθείινληαη ζηηο νξζέο εθαξκνγέο ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ 

(Logistics) θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε κεηψλνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ αιιά θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη 

καθξνπξφζεζκα ηε βησζηκφηεηά ηεο. 

      Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαηαγξάθεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ζηνηρεία πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Ζ 

πξσηνγελήο έξεπλα έγηλε ζηαδηαθά θαη κεζνδεπκέλα μεθηλψληαο απφ ηνλ 

ΠΡΟ.Τ.ΦΑ.Π.Δ.  κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ηέινο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. Γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ (θαξκαθείσλ) ηνπ ΠΡΟ.Τ.ΦΑ.Π.Δ.  

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδηθή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ 

δεπηεξνγελήο έξεπλα (secondary research) θαιχπηεη ηε ζεσξεηηθή – 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο.  

     Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ (Logistics) ηεο θαξκαθαπνζήθεο θαη ην παξερφκελν επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ησλ θαξκαθείσλ έδεημε φηη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζε Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) θαη ηεο 

Γ.Δ.Α. Τγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη – αλαπηχζζνληαη παξάιιεια 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο, πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, 

ηξαηεγηθή Marketing, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαξκάθσλ 

θαη ηε κέγηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαξκαθεηψλ.  

     Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπδεηήζεθαλ κέζα απφ 

ην πξίζκα ηφζν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο «ράξηε» 

αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) – Γ.Δ.Α. 

νπνηαζδήπνηε θαξκαθαπνζήθεο. Γηα ηα θαξκαθεία ε αλάδεημε ησλ 

δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ νθείινληαη ζηηο νξζέο εθαξκνγέο ηεο Αιπζίδαο 

Δθνδηαζκνχ (Logistics) θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε κεηψλνπλ ην επίπεδν 
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εμππεξέηεζεο πειαηψλ αιιά θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο θαη καθξνπξφζεζκα ηε βησζηκφηεηά ηεο. 

(Γηα λνκηθνχο ιφγνπο δελ ζα αλαθεξζεί ην φλνκα ηεο  θαξκαθεπηηθήο 

εηαηξίαο) 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

      χ ί ί φ χ έ.  ψ έ ί  

φ-φ  ά  ά 1 έ 3.  

χ έ ά  έ ί  ά  

ά 4 έσο 6. 
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ή 

ί 

ό 

Βηβιηνγξαθία 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Π.). 

 

1.1 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

1.1.α   Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

1.1.β   Έλα Π. ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή 

1.1.γ   Σν Π. πεξηιακβάλεη 

1.1.δ  Λεηηνπξγίεο Π. 

1.1.ε  Πεδία Δθαξκνγήο Π. 

1.2  ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1.3  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1.3.α  Δπίπεδα νινθιήξσζεο Αλάπηπμεο Π. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ LOGISTICS 

 

2.1  ύγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Logistics 

2.2  Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Απνζεθώλ 

2.3  Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο Picking – Packing (απηόκαηε πξν-

δεκαηνπνίεζε) 

2.4  Γξνκνιόγεζε παξαγγειηώλ 

2.5  Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ 

2.6  Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) 

2.7  Οη 5 βαζηθέο ζπληζηώζεο ελόο ΓΠ 

 

 

 

 



ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΗΔΡΔΗΓΟΤ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 
 

 

8 

 2009 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
  

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΔ – ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ 2009 

 

3.1 Με πςεινύο ξπζκνύο αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν 

θιάδνο - Σάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

3.2 Πξνβιήκαηα – Πξννπηηθέο 

3.3 Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2007 

3.4  Ση είλαη Φάξκαθν; 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ 

 

4.1 Πιεξνθνξηαθά  πζηήκαηα Τγείαο 

4.2 Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Τγείαο 

4.3 πζηήκαηα Ιαηξηθήο Σαμηλόκεζεο             

4.4 Πξόηππα Κσδηθνπνίεζεο  Ιαηξηθήο Πιεξνθνξίαο  

4.5  Έκπεηξα πζηήκαηα 

4.6 Ιαηξηθόο Φάθεινο 

4.7 Σειεταηξηθή 

4.7.α  Δθαξκνγέο 

4.7.β  Παξάγνληεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηειεταηξηθήο 

4.7.γ  Πιενλεθηήκαηα ηειεταηξηθήο 

4.8 Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ 

Τγείαο 

4.9  Παξάγνληεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 

4.10 Έμππλεο Κάξηεο 

4.10.α  ηνηρεία Έμππλσλ Καξηψλ    

4.10.β  Δθαξκνγέο – Οθέιε 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

ΔΜΠΔΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

5.1 Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) 

5.2 Αλάπηπμε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.3.α Πιενλεθηήκαηα/Μεηνλεθηήκαηα Έκπεηξνπ πζηήκαηνο (ε ρέζε 

Με Άλζξσπν-Δηδηθφ) 
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5.4 Δθαξκνγέο ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.5 Γλσζηά Έκπεηξα πζηήκαηα 

5.6 Αξρηηεθηνληθή Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.6.α Βάζε Γλψζεο (Knowledge Base) 

5.6.β Μεραληζκφο Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ 

(Inference Engine) 

5.6.γ Μεραληζκφο Δπεμήγεζεο 

5.7 Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.8 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ΣΝ 

5.8.α πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο (LISP) 

5.8.β Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (PROLOG) 

5.8.γ Πξνγξακκαηηζκφο κε Καλφλεο Παξαγσγήο (OPS5) 

5.8.δ Αιγφξηζκνη Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ ηεο OPS5 

5.8.ε Παξάδεηγκα 1 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5 

5.8.ζη Παξάδεηγκα 2 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5 

5.9 Κειύθε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

5.9.α Απιά Κειχθε (Emycin) 

5.9.β Δμειηγκέλα Κειχθε  

5.9.γ PERSONAL CONSULTANT 

5.9.δ ART (Automated Reasoning Tool) 

5.9.ε KEE (Knowledge Engineering Environment) 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν 

Φαξκαθνεπαγξύπλεζε 

 

6.1 Οξηζκόο 

6.2 Σν ύζηεκα Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6.2.α. Σν ζεκεξηλό ζύζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6.2.β. Γηαηί πξέπεη λα βειηηώζνπκε ην ζύζηεκα 

Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6.3 Σειεπηαίεο Δμειίμεηο 

6.4 πλνπηηθή παξνπζίαζε ζηνπο πνιίηεο. 

Οη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε θαξκαθνεπαγξύπλεζε 

6.4.α Σν ζέκα 

6.4.β Σν ηζηνξηθφ. Ο ιφγνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΔΔ. 

6.4.γ  Οη  πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο  

6.4.δ  Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο  
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6.4.ε  Οη επφκελεο ελέξγεηεο  

6.5 ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

6.5.α Λφγνη θαη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο . 

6.5.β Γεληθφ πιαίζην 

6.6  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ  

6.6.α  Γηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε  

6.6.β Δθηίκεζε επηπηψζεσλ  

6.6.γ  ΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ  

 
Κεθάιαην 7

ν
 

πκπεξάζκαηα – Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 
Βηβιηνγξαθία 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
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1.1  ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 
 

1.1.α   Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

     Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ παξαιακβάλνπλ 

θάζε θνξά ηα δεδνκέλα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε πιεξνθνξίεο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

Οξηζκφο 

     

 

 

 

 

1.1.β   Έλα Π. ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή 

 αλαπηχζζεη ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσληαθέο  - ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο - 

ππεξεζίεο. 

 επηηειεί ζχλζεηνπο δηαρεηξηζηηθνχο - νξγαλσηηθνχο - ζηξαηεγηθνχο ξφινπο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

1.1.γ   Σν Π. πεξηιακβάλεη 

 

 

 

 

               Με ζηφρν λα 

Πξνζδηνξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Δπεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

ηις λειηοσργίες ενός οργανιζμού 

Κνζκνζεσξία 

Αξρέο 

Γηαδηθαζία 

Οξγαλσηηθή  

Γνκή 

 

Πξνζσπηθό 

Μεραλέο 

Άλζξσπνο 

 

Δγθαηαζηάζεηο 

Γίθηπα επηθνηλ. 

 

 

 ρεδηάδεη, 

 πληνλίδεη, 

 Διέγρεη, 

 Γηεθπεξαηψλεη. 

ηηο ιεηηνπξγίεο 

ελφο νξγαληζκνχ 
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1.1.δ  Λεηηνπξγίεο Π. 

Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.ε  Πεδία Δθαξκνγήο Π. 

 

1) Απηνκαηνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ζην επίπεδν ηεο Παξαγσγηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο, 

2) Γηνηθεηηθή - Οηθνλνκηθή Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε, 

3) Δλέξγεηεο δπλακηθήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, 

4) ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο ππεξνρήο έλαληη αληαγσληζηψλ. 

 

 

 

 

Α πιινγή, 

Απνζήθεπζε  Πιεξνθνξηψλ, 

Δπεμεξγαζία. 

Β Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ, 

Ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο - πληνληζκφο ιεηηνπξγηψλ 

Έιεγρνο - Γηνίθεζε 
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ΥΗΜΑ:  Κύθινη Γηνίθεζεο Π. θαη Παξαγσγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ από ηελ έμνδν επηζηξέθνπλ ζηνλ Π. 

σο αξρηθά δεδνκέλα ιόγσ ηεο αλαδξνκηθήο δηαζύλδεζεο. 

Πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο 

ηξαηεγηθή Πεξηβάιινλ 

 Πξνγξάκκαηα θαη απνθάζεηο 

Οξγάλσζε Πιεξνθνξηψλ 

 Οηθνλνκηθφ θιίκα 

 Γηεζλείο ζπλζήθεο 

 Γεληθέο εθηηκήζεηο 

 Νέα πξντφληα - ππεξεζίεο 

 Δπηηφθηα 

Γηαζέζηκνη πφξνη 

Δπηρ. ηξαηεγηθή 

Αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Πειάηεο 

Πξνκεζεπηέο 

Aαληαγσληζηέο 

Σξάπεδεο 

Γηνίθεζε 

Π. . 

Μεραληζκνί 

Δηζφδνπ 

Μεραληζκνί  

Δμφδνπ 

επεμεξγαζία 

Φπζηθφ χζηεκα 

Παξαγσγήο 

 
ανάδραζη 
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1.2  Δμέιημε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

 

Πεξίνδνο 

 

Αληίιεςε γηα ηελ 

πιεξνθνξία 

 

Μέζνδνη 

Τινπνίεζεο 

 

Απνηέιεζκα 

 

1950 – 

1960 

 

Γξαθεηνθξαηηθή 

αλαγθαηφηεηα 

 

Ζιεθηξνληθά 

ινγηζηηθά 

κεραλήκαηα 

 

χληαμε εγγξάθσλ 

αμηφπηζηε επεμεξγαζία 

 

1960 – 

1970 

 

Υξήζηκε γηα ιίγα αλψηεξα 

ζηειέρε 

 

MIS 

 

πγθέληξσζε - Αμηνπνίεζε 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

(Αλάγθεο - παξαγσγηθφηεηα) 

 

1970 – 

1980 

 

πκβνιή ζηελ επίδνζε 

εμεηδηθεπκέλσλ 

Γηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

 

Γηαρείξηζε 

πιεξνθνξηαθψλ 

απνζεκάησλ 

 

Βειηίσζε δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ιήςεο 

επηινγήο απνθάζεσλ 

 

1980 – 

1990 

 

Απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αλαδηάξζξσζε 

 

χλδεζε κε ηελ 

παξαγσγή + 

δηαρείξηζε 

(end - user 

computing) 

 

Απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ 

 

 

1990 – 

2000 

 

ηξαηεγηθή πιαηθφξκα 

γηα 

άκεζε ιήςε απνθάζεσλ 

κε καθξνρξφλην νξίδνληα 

 

Data Warehouse 

Data 

 

Πνηφηεηα 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
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1.3  Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

 

Αλάπηπμε Π. : 

 

 

1.3.α  Δπίπεδα νινθιήξσζεο Αλάπηπμεο Π. 

 

  Αξρηθφ:  Υανηηθή θαηάζηαζε 

         Δμαζθάιηζε 

πνηφηεηαο, 

Δπαλαιεπηηθφ:  Οξηζκφο δηαδηθαζηψλ =  

 Πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, 

        Γηαρείξηζε 

εθδφζεσλ - Απαηηήζεσλ, 

Γηαδηθαζία ζπλερψλ παξεκβάζεσλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο 

πνξείαο, κε ζηφρν  ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Π. . 
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        Έιεγρνο 

πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

        

       Καηαγεγξακκέλε.

 Γηαρεηξηζηηθά. 

Οξηζκέλν:  Ζ δηαδηθαζία Αλάπηπμεο  ηππνπνηεκέλε 

       νινθιεξσκέλε 

 Σερλνινγηθφ Δπίπεδν. 

 

Με δηαρείξηζε:  Αλαιπηηθέο Μεηξήζεηο γηα θάζε βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Βέιηηζην:  Αλάινγα κε ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη ε 

πνξεία βειηηζηνπνίεζεο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ          Βξίζθεηαη ζην Αξρηθφ /  

10% Δπαλαιεπηηθφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ LOGISTICS 
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2.1  ύγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Logistics 

 

     Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ε 

ελζσκάησζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο απφ ην ρψξν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο (Operations Relations) θαη ε πινπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ 

ζην ρψξν ηεο Δθνδηαζηηθήο Γηαρείξηζεο (Logistics Management) 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη 

ζπληεινχλ ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο Logistics, πνπ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αμίαο ελφο ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

     Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεηαβιεηέο, πνπ επεξεάδεη ζνβαξά ηα έζνδα 

θαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Σν θφζηνο 

logistics (εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο) επηβαξχλεη έλα πξντφλ θαηά 10% σο 

θαη 30% ηεο αμίαο ηνπ, αλάινγα κε 

ηνλ θιάδν πνπ αλήθεη. Αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε 

κεξηθνχο εκπνξηθνχο θιάδνπο θπκαίλνληαη απφ 1% κέρξη 3%,ηφηε γίλεηαη 

ακέζσο αληηιεπηφ, φηη αθφκε θαη κηθξέο κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο Logistics, 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλα ζχγρξνλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δθνδηαζηηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο κηαο απνζήθεο ή ελφο θέληξνπ 

δηαλνκήο, απφ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο, 

κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο 

πειάηεο. 

 

 
 

     Ζ ππνζηήξημε παιεηψλ θαηά UCC/EAN 128,  on line θαη real time 

έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ κε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ, ε 

παξαθνινχζεζε εκεξνκεληψλ θαη παξηίδσλ ιήμεο, ε ελζσκάησζε 

barcode ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο, ε ηαρχηαηε 

απηφκαηε απνγξαθή κε θνξεηά αζχξκαηα ηεξκαηηθά, ε 
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εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ 

απνζήθεπζεο, o on line έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

(πεξνλνθφξα, παιεηνθφξα) θαη ε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

picking ησλ παξαγγειηψλ απνηεινχλ ην minimum πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηεη κία ζχγρξνλε κεραλνγξαθηθή ιχζε ζην ρψξν ηνπ Logistics 

Management. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο έρεη 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Logistics. Οη ζχγρξνλεο απηέο εμειίμεηο, πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά  

 

 Ηζρπξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζηέο 

RISC ή επεμεξγαζηέο ηεο INTEL (πρ. Pentium Pro).   

 Αλνηθηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. UNIX, WINDOWS NT)   

 ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ RDBMS   

 Αξρηηεθηνληθή client – server 

 Παξαζπξηθά πεξηβάιινληα ζηνπο clients (WINDOWS 95, 

WINDOWS NT STATION) 

 Σερλνινγία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ object – oriented θαη RAD 

εξγαιεία 

 Σερλνινγία Γηθηχσλ LAN θαη Γηαδηθηχσλ (INTERNET). 

 Αζχξκαηα δίθηπα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ 

θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνζήθεο κε ηνλ server.   

 πζηήκαηα εθηχπσζεο γξακκηθνχ θψδηθα θαη αλαγλψζηεο 

γξακκσηνχ θψδηθα θ.ιπ. 

 

Οη παξαπάλσ ηερλνινγίεο ζπλδπαδφκελεο κε αιγνξίζκνπο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη κεζφδνπο ηεο 

επηζηήκεο ησλ Logistics απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

παλίζρπξσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Logistics. 

 

 
 



ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΗΔΡΔΗΓΟΤ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 
 

 

21 

 2009 

 

 

2.8  Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Απνζεθώλ 

 

Σν minimum ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

είλαη : 

 

 Τπνζηήξημε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ ηφζν πάλσ ζηα πεξνλνθφξα, 

φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο (pickers, επηζηάηεο, ειεγθηέο θ.ιπ.) 

 Τπνζηήξημε παιέηαο κε εηηθέηα UCC/EAN 128 θαη εθηχπσζε 

εηηθεηψλ παιεηψλ UCC/EAN 128. 

 Σαπηφρξνλε παξαιαβή εκπνξεπκάησλ απφ πνιιά ζεκεία ηεο 

απνζήθεο 

 Παξαθνινχζεζε εκεξνκεληψλ θαη παξηίδσλ ιήμεσο 

 Τπνζηήξημε barcode ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο 

 Απηφκαηε απνγξαθή ηεο απνζήθεο κε θνξεηά αζχξκαηα 

ηεξκαηηθά 

 Ηρλειαζηκφηεηα ησλ παξηίδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία picking θ.ά. 

 

     Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

ζα πξέπεη λα απηνκαηνπνηεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ 

αλαηξνθνδνζία ησλ ζέζεσλ θαη εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο λα 

ππνζηεξίδεη απνζήθεο εηνίκσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη εκηεηνίκσλ, 

πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

 

     Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

αμηνπνηψληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

Απνζήθεο (αλαγλψζηεο barcode, αζχξκαηα θνξεηά ηεξκαηηθά, θιπ.), γηα 

άκεζε θαη αζθαιή εγθπξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, κέζσ επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (Warehouse Server) 

ηεο Απνζήθεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αξρή 

: «Γεκηνπξγία Δληνιήο Δξγαζίαο –Δγθπξνπνίεζε». 

 

     Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη επειημίαο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ηεο απνζήθεο, ε πνηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 
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2.9  Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο Picking – Packing (απηόκαηε πξν-

δεκαηνπνίεζε) 

 

     Σα ζπζηήκαηα πξν-δεκαηνπνίεζεο (ην πξφζεκα «πξν» έρεη ηελ έλλνηα 

φηη ε κεραλνγξαθηθή δεκαηνπνίεζε πξνεγείηαη ηεο θπζηθήο 

δηαδηθαζίαο), εθαξκφδνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ «ρχκα» κέξνπο ησλ 

παξαγγειηψλ ζε ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο. Μεηά απφ ηε δηάζπαζε ησλ 

γξακκψλ ησλ παξαγγειηψλ ζε αξηζκφ αθέξαησλ παιεηψλ, αξηζκφ 

θηβσηίσλ θαη αξηζκφ κνλαδηαίσλ ηεκαρίσλ θαη ππνζθεπαζηψλ (ρχκα 

κέξνο παξαγγειίαο), ην ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο, ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο, ηνπ 

«ρχκα» κέξνπο ησλ παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη 

παξαθάησ ηξεηο ζηφρνη : 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θνπηηψλ ζπζθεπαζίαο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπηηψλ 

ζπζθεπαζίαο. 

1. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαλπφκελεο απφζηαζεο ησλ 

pickers ζην ρψξν picking ηνπ ρχκα κέξνπο (θαη θαη΄ επέθηαζε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ picking ησλ παξαγγειηψλ). 

 

      Έλα ζχζηεκα πξνδεκαηνπνίεζεο (picking – packing) ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ (ηεκαρίσλ θαη 

ππνζπζθεπαζηψλ), ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ραξηνθηβσηίσλ 

ζπζθεπαζίαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζην 

ραξηνθηβψηην ζπζθεπαζίαο (πρ. Σν κφλν φξζην, δηαγψληα ηνπνζέηεζε 

θ.ιπ.) ηηο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κφλν ζε εηδηθά θνπηηά ή 

θάπνηα πξνηίκεζε ζε εηδηθά θνπηηά, ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην βαζκφ 

πιήξσζεο ησλ θνπηηψλ, ηελ ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηεξηγκάησλ, ηηο 

ζέζεηο ησλ πξντφλησλ ζηε πεξηνρή picking θαη πνιιά άιια. Έηζη 
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επηηπγράλνληαη απνθνκηδή ησλ εηδψλ απφ ηα ξάθηα (Picking) θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο (packing) ζε κία θάζε. 

 

 
 

2.10  Γξνκνιόγεζε παξαγγειηώλ 

 

     Σν ζχζηεκα δξνκνιφγεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαιχπηεη φιεο ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξνκνινγίσλ θαη δηαλνκψλ. Σν ζχζηεκα 

Γξνκνιφγεζεο παξαγγειηψλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο : 

 

1. Απηφκαηε δξνκνιφγεζε 

2. Υεηξνθίλεηε δξνκνιφγεζε 

 

     Ζ απηφκαηε δξνκνιφγεζε δεκηνπξγεί ηε βέιηηζηε πξφηαζε 

δξνκνιφγεζεο, ηελ νπνία ν δξνκνινγεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ρεηξνθίλεηεο δξνκνιφγεζεο. Ζ 

απηφκαηε δξνκνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο δηαλνκήο φπσο πρ.: 

Γηαζέζηκα κεηαθνξηθά κέζα (ηδηφθηεηα, δεκφζηαο ρξήζεσο), σθέιηκνπο 

φγθνπο θαη βάξε θνξηεγψλ, εκεξνκελίεο παξάδνζεο πειαηψλ θαη 

παξαγγειηψλ, φγθνπο θαη βάξε παξαγγειηψλ, επείγνπζεο παξαγγειίεο, 

κέγηζην αξηζκφ παξαγγειηψλ, θαη 

ζεκείσλ παξάδνζεο, αλά δηαδξνκή, παξαγγειίεο ηνπηθέο θαη παξαγγειίεο 

επαξρίαο κέζσ πξαθηνξείσλ, νδεγνχο θνξηεγψλ, πξαθηνξεία 

κεηαθνξψλ, πειάηεο θ.ιπ. κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

δξνκνιφγεζεο επηηπγράλνληαη : 

 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ. 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 



ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΗΔΡΔΗΓΟΤ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 
 

 

24 

 2009 

 

 Μείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

 Άκεζε απφθξηζε ζε επείγνπζεο παξαγγειίεο. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο παξαγγειηψλ 

 

 
 

2.11  Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ 

 

     Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζηφινπ 

νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ 

νρεκάησλ. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ππελζχκηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ΚΣΔΟ, αζθάιεηεο, ζπληήξεζε θ.ιπ.) ε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζηελ αξρή 

θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαη ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνηεινχλ 

κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ. 
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     (Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε Γεπηέξα 20 Οθησβξίνπ ηα εγθαίληα επέθηαζεο ηεο ζπγαηξηθήο 

θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Οκίινπ, ΤΝ.ΦΑ Α.Δ ζηνλ Άιηκν. 

Σα θαξκαθεία-κέιε πνπ παξεπξέζεθαλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπλ απφ θνληά ηα λέα ζχγρξνλα θαη 

ηερλνινγηθά εμειηγκέλα ζπζηήκαηα απηφκαηεο δηαινγήο πξντφλησλ (Robot & RF) ζηηο άξηηα νξγαλσκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο πλεηαηξηζηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο Α.Δ., πνπ απνηεινχλ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε 

ηνπο δηεζλείο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο.  

     Ζ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ κεγάινπ έξγνπ ζε εληαίν ρψξν 3000ηκ, θαζηζηά ηελ ΤΝ.ΦΑ, ηελ πιένλ 

απηνκαηνπνηεκέλε θαξκαθαπνζήθε ηεο ρψξαο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε ελφο λένπ αλαβαζκηζκέλνπ θαη 

αλαλεσκέλνπ επηπέδνπ ζπλεξγφο 
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 2.6  Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) 

 
     Ο φξνο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) αλαθέξεηαη ζε 

θάζε ζχζηεκα ππνινγηζηή, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ινγηζκηθφ θαη πιηθφ αιιά 

θαη εηδηθέο ζπζθεπέο γηα εηζαγσγή θαη δεκηνπξγία ραξηψλ, θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδέζνπλ ηα δηάθνξα 

ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 

      Όια ηα δεδνκέλα ζε έλα ΓΠ είλαη «γεσθαηαρσξηζκέλα», βξίζθνληαη 

δειαδή άκεζα ζπλδεδεκέλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία 

ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Έλα απφ 

ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ είλαη απηφ 

ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. ' απηφ ην ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ, θάζε ηνπνζεζία πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ 

Ηζεκεξηλφ θαη ηε γξακκή κεδεληθνχ γεσγξαθηθνχ κήθνπο πνπ πεξλά απφ 

ην θεκηζκέλν αζηεξνζθνπείν Γθξίλνπηηο, ζην Λνλδίλν. Τπάξρνπλ, φκσο, 

θαη πνιιά άιια γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, ζπλεπψο 

θάζε GIS ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπεη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. H ρσξηθή πιεξνθνξία 

αλαπαξίζηαηαη κε δπν ηξφπνπο: σο δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα κε ηε κνξθή 

ζεκείσλ, γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ, ή σο δηθηπσηά (raster) δεδνκέλα, 

νξγαλσκέλα ζπζηεκαηηθά ζε θειηά (φπσο π.ρ. κηα ςεθηαθή εηθφλα). 

  

Απ΄ φια φζα αλαθέξακε κέρξη ηψξα, είλαη πξνθαλέο φηη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο ΓΠ είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηε γεσγξαθία 

(ην ρψξν) σο θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  νκάδσλ  δεδνκέλσλ, 

ζπλδπάδνληαο ηζφηηκα ηε γεσγξαθηθή (ραξηνγξαθηθή) θαη ηελ αλαιπηηθή 

(ζηαηηζηηθή) πιεξνθνξία. 

  

Έλα ΓΠ κπνξεί λα είλαη αλαινγηθφ ή ςεθηαθφ. Σα δεδνκέλα ελφο 

αλαινγηθνχ ΓΠ επεμεξγάδνληαη κε ην ρέξη, ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηέο 

κεζφδνπο, φπσο επίζεζε ραξηψλ, ζρεδηαζκέλσλ ζε ξηδφραξην, θ.ά. 

Αληίζεηα, ην ςεθηαθφ ΓΠ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία κέζσ 

ππνινγηζηή. 

  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ηα  δηάθνξα ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο 

(Απηφκαηε Υαξηνγξάθεζε (Automated Mapping), Υαξηνγξάθεζε κε ηε 

Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Computer Assisted  Mapping), ρεδίαζε κε ηε  

Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Computer Aided Design)) κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηε ζρεδίαζε ελφο ράξηε είηε σο ππφβαζξν ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ  ζπζηήκαηνο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ 

ηα ίδηα έλα GIS. 

 

 
 

2.7  Οη 5 βαζηθέο ζπληζηώζεο ελόο ΓΠ είλαη: 

  

 Αλαγλψξηζε θαη ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (Data Acquisition) 

 Πξνεπεμεξγαζία, δει. πξνεηνηκαζία ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή, θαη 

εηζαγσγή ηνπο ζ' απηφλ (Preprocessing) 

 Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ (Data Management) 

 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Manipulation and 

Analysis) κε δηάθνξεο κεζφδνπο 

 Παξαγσγή Απνηειεζκάησλ ζε έληππε (hard copy) ή κε έληππε 

(soft copy) κνξθή (Product Generation) 

 

     Σα ρσξηθά δεδνκέλα ελφο ΓΠ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 2 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: Πεξηγξαθηθά (ηαηηζηηθά) Γεδνκέλα (Attribute Data) θαη 

Γεσγξαθηθά (Υαξηνγξαθηθά) Γεδνκέλα (Chartographic Data).  

     

      Χο Πεξηγξαθηθά (ηαηηζηηθά) Γεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απηά 

πνπ πεξηγξάθνπλ θαηλφκελα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ή 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην ρψξν (π.ρ. ρξήζε γεο, ή 

θαηάζηαζε ελφο θηηξίνπ θ.ιπ.). Σα δεδνκέλα απηά θσδηθνπνηνχληαη, 

απνζεθεχνληαη ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Data  Bases) θαη απνηεινχλ έλα 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1320
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1320
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πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ην ρψξν, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ είλαη 

δπλαηή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ε Με Υσξηθή Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηψλ (Aspatial  Query) (π.ρ. πφζνο 

είλαη ν πιεζπζκφο ειηθίαο 12-18 ρξφλσλ ζε αθηίλα 200 κέηξσλ γχξσ 

απφ έλα ζρνιείν). 

 

     Χο Γεσγξαθηθά (Υαξηνγξαθηθά) Γεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

απηά, πνπ πξνζθέξνπλ ηε  δπλαηφηεηα  κηαο ππφ θιίκαθα απεηθφληζεο 

ηνπ ρψξνπ πάλσ ζε έλα επίπεδν (ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ή ην ραξηί ζρεδίαζεο). Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ κε δχν ηξφπνπο (Σερλνινγία Γηαλχζκαηνο (Vector) ή 

Σερλνινγία Πιέγκαηνο (Raster)) θαη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζε απηά, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε Γεσκεηξία (Geometry) ηνπ 

ρψξνπ θαη ζε απηά, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Σνπνινγία (Topology) ηνπ 

ρψξνπ, δει. ηε ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηε 

ζχλδεζε, ηε ζπλέρεηα θαη ηε γεηηλίαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο 

ράξηε. 

 

      Σα  δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε Γεσκεηξία ηνπ  ρψξνπ είλαη απηά 

ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο θαηλνκέλνπ ζην 

έδαθνο θαη ηαπηφρξνλα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρήκαηφο  ηνπ. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα εκεηαθψλ (εκείσλ  (Points)), Γξακκηθψλ 

(Γξακκψλ ή Σφμσλ (Arcs ή Lines)) ή Δπηθαλεηαθψλ (Πνιπγψλσλ ή 

Δπηθαλεηψλ (Polygons ή Areas)) ηνηρείσλ. 

  

 
     

      Βαζηθή έλλνηα γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ΓΠ είλαη ε Γηαζηξσκάησζε 

ηεο Πιεξνθνξίαο (Layers of Information, Overlay Technique). Χο 

Γηαζηξσκάησζε κπνξεί λα νξηζηεί ε ινγηθή νξγάλσζε ηεο Πιεξνθνξίαο 

ζε Δπίπεδα (Layers) νκνηνγελψλ πιεξνθνξηψλ. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν έλαο 

ράξηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πνιιά επίπεδα, θαζέλα απφ ηα νπνία  δίλεη 
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έλα είδνο πιεξνθνξίαο, πεξηιακβάλνληαο ηα  απαξαίηεηα, γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ζηνηρεία (π.ρ. νηθνδνκηθέο γξακκέο, δίθηπα ππνδνκήο θ.ιπ.). 

  

     Σα ζπζηήκαηα GIS απνηεινχλ κηα θαζ’ φια ελεξγφ πεξηνρή ηεο 

ζχγρξνλεο, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε εηήζηα αλάπηπμε 20% θαη ηδίξνπο 

πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ λα 

απνζεθεχνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά, πέξα απφ ηα ίδηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνο θαη επειημίαο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 
 

     Σα ΓΠ έρνπλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ρψξνπ θαη ηελ επεμεξγαζία γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. Με ηε βνήζεηα ηερληθψλ, φπσο: Πεξηγξαθηθή 

Υσξνζέηεζε, Αλαιπηηθή Υσξνζέηεζε, Οξηνζέηεζε, Βειηηζηνπνίεζε, 

Αλάιπζε Γεηηλίαζεο, Τπνινγηζκφο Διάρηζηεο Γηαδξνκήο, Σνπνγξαθηθή 

Αλάιπζε θαη Αλάιπζε Γηαδξφκνπ ή Παξαζχξνπ, ηα ΓΠ απνηεινχλ 

ζήκεξα ην βαζηθφ εξγαιείν κειέηεο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο, φπσο: 

Κηεκαηνιφγην, Μεηαθνξέο, Κηλεηή Σειεθσλία, Γίθηπν Γηαλνκψλ, θ.ά. 

  

     Σππηθέο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ GIS βξίζθνληαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ ηνπ, ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέαο 

ππνδνκήο γηα νηθηζκνχο, ζηηο ζαιάζζηεο θαη επίγεηεο κεηαθνξέο, ζηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ζηηο βηνκεραλίεο ηειεπηθνηλσληψλ, χδαηνο θαη 

ειεθηξηθνχ (φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

δηθηχσλ ηνπο), αθφκα θαη γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. ηνλ ηνκέα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ κάιηζηα (αιιά θαη ζηηο πξνεγνχκελεο), ηα 

ΓΠ ζπλεξγάδνληαη άςνγα κε ην ζχζηεκα GPS, ην ζηξαηησηηθφ 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ππνπξγείν 

άκπλαο ησλ ΖΠΑ, αιιά ζήκεξα πιένλ απνηειεί ην «επαγγέιην» ηεο 

πινήγεζεο ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ. 

 

     Σν GPS (Global Positioning System, Παγθφζκην χζηεκα 

Δληνπηζκνχ) ειέγρεη 24 δνξπθφξνπο κεγάιεο αθξηβείαο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εθπέκπνπλ ξαδηνζήκαηα κε κεγάιε αθξίβεηα. χκθσλα κε 

απηφ, ε αθξηβήο ζέζε ελφο ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ιήςε θαη ζχγθξηζε ησλ ζεκάησλ ηξηψλ 

ηέηνησλ δνξπθφξσλ, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζηε κνλαδηθή ηνκή ηξηψλ 

θψλσλ ησλ νπνίσλ νη θνξπθέο είλαη νη ηξεηο δνξπθφξνη. Ζ ηππηθή 

αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ GPS είλαη ±100m θαη κπνξεί λα θζάζεη ηα ±10m 
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κε ηε βνήζεηα δηαθνξηθνχ GPS. To ζχζηεκα GPS επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ζεκείσλ ζε φιν ηνλ θφζκν 24 ψξεο ην 24σξν 

θάησ ππφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί 

άκεζα κε ζπζηήκαηα GIS θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ραξηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information System). 

  

     Ζ αθξίβεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην GPS είλαη θαιχηεξε απφ απηή ησλ 

λαπηηθψλ ραξηψλ θαη άξα ρξεζηκφηεξε θαη αθξηβέζηεξε γηα εηζαγσγή ζε 

έλαλ ειεθηξνληθφ ράξηε πινήγεζεο, πνπ ζπλδπάδεη λαπηηθή κε 

πδξνγξαθηθή πιεξνθνξία γηα απεηθφληζε ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε θαη 

παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα πινήγεζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πνπ 

απεηθνλίδεη ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη άιιε πιεξνθνξία βαζηθή γηα ηελ 

αζθαιή πινήγεζή ηνπ, αθνπζηηθά θαη νπηηθά ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν μεθχγεη ηεο πνξείαο ηνπ, πεξλά απφ αβαζή 

λεξά, επίθεηηαη ζχγθξνπζε κε άιια αληηθείκελα θ.ιπ. 

  

 

 
 

 

     Άιιε εθαξκνγή ηνπ GPS είλαη ζηηο επίγεηεο κεηαθνξέο. Σα 

ζπζηήκαηα πινήγεζεο απηνθηλήησλ, πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ιεηηνπξγίεο ΓΠ κε 

ςεθηαθνχο ράξηεο θαη παξεκθεξή πιεξνθνξία. ε πεξηνρέο κε απμεκέλν 

θπθινθνξηαθφ, ηέηνηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζηνπο νδεγνχο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθχγνπλ ηα κπνηηιηαξίζκαηα θαη λα 

νδεγνχλ κε αζθάιεηα. Απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ, γλσζηά σο Έμππλα πζηήκαηα 

Μεηαθνξάο (Intelligent Transportation Systems - ITS). 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=449
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     Έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ζηόιν νρεκάησλ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηφζν 

ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο φζν θαη ην αληίζηνηρν 

θφζηνο. Οη δηάθνξεο ηερληθέο ππνινγηζκνχ ειάρηζηεο δηαδξνκήο, κέζσ 

ησλ ΓΠ, παξέρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα άκεζα θαη εχθνια. Καη απηφ 

απνηειεί κφιηο έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ GIS, απφ ηα ρηιηάδεο, πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ επηρεηξήζεηο, 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο πνπ -κε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν- ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ή 

ηελ θίλεζε ζε απηφλ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1005
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3.1 Με πςεινύο ξπζκνύο αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν 

θιάδνο. Σάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

 

     ηελ εγρψξηα αγνξά ιεηηνπξγνχλ 120 ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο & 

27 ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαξκαθνπνηψλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζε 

πξφζθαηε κειέηε ηεο Hellastat Α.Δ. (www.hellastat.eu) νη θπξηφηεξνη 

πειάηεο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ είλαη ηα θαξκαθεία, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ αλήιζε ζηα ηέιε ηνπ 2006, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ζε 9.577, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3.426 βξίζθνληαη ζηελ 

Αηηηθή, απμεκέλα θαηά 256 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

 

     Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζπλίζηαηαη ζηελ εθηελέζηεξε 

γεσγξαθηθή θάιπςε, ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε κεγαιχηεξε 

πνηθηιία πξντφλησλ, ηελ επέθηαζε ησλ απνζεθψλ, ηελ αλαλέσζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ζηφισλ θαη ηελ εθαξκνγή ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο αληαγσλίδνληαη άκεζα ηνπο 

πξνκεζεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπηθέο ελψζεηο 

θαξκαθνπνηψλ, θαηέρνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο ζηηο 

πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθά αγνξέο πνπ εμππεξεηνχλ. Οξηζκέλνη 

ζπλεηαηξηζκνί κεηαηξέπνληαη ζε νκίινπο, ηδξχνληαο ζπγαηξηθέο ελψζεηο 

ζε φκνξεο πεξηνρέο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

παξνπζία εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ο 

έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν νδεγεί ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ –κε θχξην παξάδεηγκα ηνλ Όκηιν Alapis- 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. 

 

     Σν ρνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε ζε 

παξαγσγηθφηεηα ζπγθξηλφκελν κε άιιεο θαηεγνξίεο ρνλδξηθνχ 

εκπνξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Δπξψπε (Δ.Δ.-22) δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πεξίπνπ 673 ρνλδξέκπνξνη θαξκάθσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ έλα δίθηπν 

1.458 θαξκαθαπνζεθψλ. 

 

3.2 Πξνβιήκαηα – Πξννπηηθέο 

 

     χκθσλα κε εθπξφζσπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε ε Hellastat γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ν 

θιάδνο αληηκεησπίδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλνπηηθά 

αθνξνχλ ζηα εμήο: 
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• Δμάξηεζε απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

• Διιηπήο έιεγρνο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ιεηηνπξγίαο 

θαξκαθαπνζεθψλ. 

• Έιιεηςε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη επαγγεικαηηθνχ management ζε 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο. 
 

     Όζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, ζηε κειέηε ηεο Hellastat 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

• Γηαρξνληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκαθείσλ 

• Πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε αιιά θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ νκίισλ 

• Γηαρξνληθή αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ιφγσ θπξίσο 

δεκνγξαθηθψλ θαη λνζνινγηθψλ Παξαγφλησλ. 

 

 
 

 

3.3 Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2007 

 

     ηε κειέηε ηεο Hellastat αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ελφο ζεκαληηθνχ δείγκαηνο 95 επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Σα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

• νη ζπλνιηθέο Πσιήζεηο ην 2007 δηακνξθψζεθαλ ζε € 3,6 δηζ., 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε κέζε 

κεηαβνιή αλά εηαηξεία ηεο ηάμεο ηνπ 12,7%. 

• Παξφκνηα εμέιημε είραλ θαη ηα ζπλνιηθά ΚΠΦ, ηα νπνία απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά θαηά 36,5% ζε €49,16 εθ., ελψ ε κέζε κεηαβνιή ηεο πξν 

θφξσλ θεξδνθνξίαο αλά εηαηξεία αλήιζε ζε 6,4%. 
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• ε κέζε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζίαζε ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζε 27,5%, απφ 28,2% ην 2006. 

• Αλάινγε ζηαζεξφηεηα εκθάληζε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, ην νπνίν 

θπκάλζεθε ζηα 5,2%. ηαζεξφηεηα επέδεημαλ θαη ηα πεξηζψξηα ΚΠΣΦΑ 

θαη ΚΠΦ (1,9% θαη 2,1% αληίζηνηρα). 

• Ζ θεθαιαηαθή κφριεπζε δηακνξθψλεηαη ζηαζεξά ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα -ιφγσ ηνπ ακηγψο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα- (9,79 πξνο 1). Πνιχ 

ζεηηθή γηα ηνλ θιάδν είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, κφιηο ζην 9% επί ησλ πσιήζεσλ. 
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3.4  Ση είλαη Φάξκαθν; 

     Σα θάξκαθα ηα έρνπκε αθνπζηά, ιίγν ή πνιχ, φινη καο. Αλ 

ξσηνχζαηε φκσο ηνλ εαπηφ ζαο απηή ηελ ζηηγκή: "Ση είλαη θάξκαθν;" , 

ζα κπνξνχζαηε λα απαληήζεηε; Ηδνχ ε απνξία... 

     Φάξκαθα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο θαη εθαηνκκχξηα...! 

Τπάξρνπλ ζαλ θφθθηλα πγξά ζε κπνπθαιάθηα, άζπξα ή κπιε ραπάθηα, 

ζαλ θίηξηλεο θξέκεο θαη θπζηθά... ηα πεξηβφεηα εκβφιηα! 

     Παξαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ επηζηήκνλεο ζε εξγαζηήξηα θαη 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο νπζίεο απφ ην θπηηθφ 

βαζίιεην. 

     Φάξκαθα παίξλνπκε, κεηά απφ ζπληαγή γηαηξνχ (θαη κφλν!), φηαλ 

είκαζηε άξξσζηνη γηα λα γίλνπκε θαιά. Απηφ ην μέξνπκε φινη. Πψο φκσο 

νη νπζίεο απηέο καο θάλνπλ θαιχηεξα; 

     Ο ηξφπνο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ είλαη 

δηαθνξεηηθφο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Τπάξρνπλ 

θάξκαθα φπσο ηα αληηβηνηηθά ηα νπνία 

θαηαπνιεκνχλ ηα κηθξφβηα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη πξνθαινχλ ηηο δηάθνξεο "αλσκαιίεο" 

φπσο είλαη ν βήραο θαη ην ζπλάρη. 

     Άιια, δελ θαηαπνιεκνχλ νπνηαδήπνηε κηθξφβηα, 

απιά θάλνπλ ηα ζπκπηψκαηα, π.ρ. ηνλ πνλνθέθαιν 

πνπ καο ηπξαλλάεη εδψ θαη 2 κέξεο, πην ήπηα έηζη ψζηε λα ληψζνπκε 

θαιχηεξα. Απηά νλνκάδνληαη παπζίπνλα θαη ζπρλά δίλνληαη παξάιιεια 
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κε θάξκαθα φπσο είλαη ηα αληηβηνηηθά γηα λα αξρίζνπκε λα ληψζνπκε 

θαιχηεξα πξηλ αθφκε ηα αληηβηνηηθά ηειεηψζνπλ ηνλ "πφιεκν" ηνπο! 

     Τπάξρνπλ θαη θάξκαθα πνπ ειέγρνπλ θάπνηεο καθξνρξφληεο 

αζζέλεηεο φπσο είλαη ην άζζκα θαη ν δηαβήηεο. Σα θάξκαθα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θαηαπνιεκήζνπλ εληειψο ηελ αζζέλεηα αιιά 

βνεζνχλ ζην λα κελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ή θαη θαζφινπ θάπνηα 

ζπκπηψκαηα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη πνιχ ε δσή ηνπ αζζελή. 

     Καη ηέινο, ηα πνιπαγαπεκέλα καο εκβφιηα! ε κνξθή εκβνιίσλ 

δίλνληαη ζπλήζσο θάξκαθα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξφιεςε 

θάπνησλ αζζελεηψλ. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα ηα θνβφκαζηε γηαηί θάηη 

ηέηνηα εκβφιηα είλαη πνπ καο γιηηψλνπλ πνιιέο θνξέο απφ γξίπε ή θαη 

ζνβαξφηεξεο αζζέλεηεο.  

        Αλάινγνο ηνπ είδνπο ησλ θαξκάθσλ είλαη 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηα παίξλνπκε. Όπσο είδακε πην 

πάλσ ηα πξνιεπηηθά θάξκαθα ζπλήζσο δίλνληαη κε έλεζε. Γηαηί; 

     Σα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα θαηαπηνχκε, είηε είλαη πγξά είηε ράπηα, 

φηαλ θηάζνπλ ζην ζηνκάρη δηαζπψληαη απφ ηα πγξά ηνπ ζε κηθξά κέξε 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα "γιηζηξήζνπλ" ζην αίκα. Τπάξρνπλ 

φκσο θάξκαθα πνπ αλ ηα δηαζπνχζακε ζε κηθξά κέξε δελ ζα κπνξνχζαλ 

λα δξάζνπλ φπσο ζα ζέιακε. Γη' απηφ πξέπεη λα κπνπλ θαη' επζείαλ ζην 

αίκα, ρσξίο λα έρνπλ πεξάζεη απφ ην ζηνκάρη θαη λα δηαζπαζηνχλ. 

     Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε έλεζε. Με ηελ έλεζε ην 

θάξκαθν δηνρεηεχεηαη θάησ απφ ην δέξκα θαη απφ εθεί κπνξεί λα 

απνξξνθεζεί ζην αίκα. 

     Άιια θάξκαθα ζα αξγνχζαλ πνιχ λα δξάζνπλ εάλ ηα παίξλακε απφ 

ην ζηφκα γη' απηφ είλαη θαιχηεξν λα εηζπλεπζζνχλ ζηνπο πλεχκνλεο. 

Απηά είλαη ζπλήζσο ηα θάξκαθα πνπ βνεζνχλ ζην άζζκα, ηα νπνία 

πξέπεη λα δξάζνπλ πνιχ γξήγνξα. 
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     Καη χζηεξα ππάξρνπλ θαη απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο εθεί πνπ 

ηα ρξεηαδφκαζηε. Δδψ πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα αινηθέο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζηα "άξξσζηα" ζεκεία ηνπ δέξκαηνο, φηαλ έρνπκε π.ρ. θάπνην έθδεκα. 

     Σα πην πάλσ ζα πξέπεη λα ζαο έδσζαλ κηα αξθεηά 

θαιή εηθφλα ηνπ ηη είλαη θάξκαθν. Μελ μερλάηε 

φκσο πνηέ φηη φζν θαιά κπνξνχλ λα είλαη γηα καο ηα 

θάξκαθα, ηφζν θαθά κπνξνχλ λα γίλνπλ φηαλ δελ ηα 

παίξλνπκε ζσζηά. 

     Γελ πξέπεη πνηέ λα παίξλεηε θάξκαθα ρσξίο λα 

έρεηε ζπκβνπιεπηεί γηαηξφ. Καη βέβαηα πξέπεη λα 

αθνινπζάηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνχ, λα παίξλεηε 

ηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, νχηε πεξηζζφηεξν νχηε φκσο θαη ιηγφηεξν. 

     Πνιιέο θνξέο ληψζνπκε εληειψο θαιά πξηλ αθφκε λα έρνπλ πεξάζεη 

νη κέξεο πνπ ζα έπξεπε λα παίξλνπκε ην θάξκαθν θαη ην ακεινχκε. Απηφ 

είλαη ιάζνο γηαηί κπνξεί λα ληψζνπκε θαιχηεξα αιιά ην θάξκαθν λα κελ 

έρεη ηειεηψζεη αθφκε ηελ "απνζηνιή" ηνπ θαη έηζη λα αξξσζηήζνπκε 

μαλά αλ ην ακειήζνπκε. 
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4.1 Πιεξνθνξηαθά  πζηήκαηα Τγείαο               
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       Οη Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο πνπ πηνζεηνχληαη 

ζηελ ΑΔΜΤ ΑΔ πξνζθέξνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αηφκσλ, 

δηαρείξηζεο  ηεο πγείαο ηνπο, ρξφλησλ θαηαζηάζεσλ απηήο, πξνάγνληαο 

πγηείο ηξφπνπο δσήο ηδηαίηεξα ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ.   

 

     Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο. Ζ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο απφδεημεο αμίαο ζε νηθνλνκηθνχο 

φξνπο απαηηεί εθηεηακέλν πεδίν ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ. 

Χζηφζν, ε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζπλήζσο παξεκπνδίδεηαη απφ 

ζέκαηα εζηθήο γχξσ απφ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  Υξεηάδεηαη κία θχξηα 

παλεπξσπατθή πξνζπάζεηα λα δηεπζχλεη απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο 

ζπλέπεηεο κέζα ζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αζρνιείηαη ηφζν κε 

ηερληθέο φζν θαη κε εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επφκελεο γεληάο ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

     θνπφο ηνπ έξγνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ 

είλαη λα αλαγλσξίζεη, λα πξνεηνηκάζεη, λα ειέγμεη θαη λα αμηνπνηήζεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (ε-πγεία). ην ρψξν ηεο πγείαο, ην 80% 

ησλ  ζρεδηαζκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ εθρσξεζεί γηα 

εμάζθεζε, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αζζελψλ, 

ελψ κφλν κεξηθέο (20%) αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο 

πγείαο. Απφ απηέο, κφλν νη ηειεπηαίεο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ζην 

βξαρχ εμηηήξην θαη ζηελ λνζειεία θαη’ νίθνλ ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο.  

 

     Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη εληειψο λέα. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. έρνπλ παξζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα παξάγνπλ 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ππνζηήξημεο αλζξψπσλ κε καθξάο δηαξθείαο 

πξνβιήκαηα ψζηε λα δνπλ αλεμάξηεηα, κε αμηνζεκείσηεο ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. πγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ πνιπάξηζκα έξγα πνπ θαζηεξψλνπλ ζηξαηεγηθέο απαηηήζεσλ 

αζζελψλ, κειεηψλ αμηνιφγεζεο ζε πηινηηθέο θάζεηο, επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια, θηι., ηα νπνία ζπγθιίλνπλ αξθεηά ζηα επφκελα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζε θάζε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ 
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 Ζ δέζκεπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

έξγν 

 Ζ επθνιία ρξήζεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

 

 
     Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ 

ηελ ίδηα βαξχηεηα, θαη φηη ε παξάβιεςε ελφο θαη κφλνπ απφ απηά είλαη 

ζε ζέζε λα εκπνδίζεη ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ.  

 

     Απφ ηελ πιεπξά ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξίαο, ε θχξηα επηδίσμε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη λα εμαζθαιίζεη έγθαηξεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θπξίσο κέζα απφ 

ιηγφηεξεο λνζνθνκεηαθέο επηζθέςεηο. 

 

     ηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ πηνζεηήζεθε ην κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ λνζνθνκείνπ (paperless/ filmless hospital) πνπ 

γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεηαη ζε θνξέα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο. ηηο ππεξεζίεο ηεο κνλάδαο ιεηηνπξγεί νινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π) Τγείαο κε πξφηππν Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ 

Φάθειν (ΖΗΦ) Πξσηνβάζκηαο Τγείαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηήξεζε ησλ 

ηαηξηθψλ (θιηληθψλ θαη παξαθιηληθψλ) θαη δηνηθεηηθψλ – δηαρεηξηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

Πνιπθιηληθήο ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 

δηαθξηηά ππνζπζηήκαηα: 

 

 Hospital Information System (HIS) 

 Laboratory Information System (LIS) 

 Radiology Information System (RIS) 

 Picture Archiving Communication System (PACS) 

 Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Management Information System (MIS) 

 

Σα έμη απηά ελαξκνληζκέλα ππνζπζηήκαηα θαζηζηνχλ ηελ Πνιπθιηληθή 
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ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ ην πιένλ ςεθηαθφ θνξέα Πξσηνβάζκηαο 

Τγείαο. Οξγαλψλνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνπλ ηαηξηθά θαη 

δηνηθεηηθά-δηαρεηξηζηηθά δεδνκέλα, κε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν αμηνπνηνχληαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (ε-πγείαο) γηα ηελ 

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε αζζελψλ κε βξαρεία ή θαη ρξφληα πξνβιήκαηα, 

έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πγείαο ηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ΖΗΦ, αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε πάλσ 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ 

ΖΗΦ επηηξέπεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε παξειζνληηθά δεδνκέλα αζζελψλ, 

ηε ζηαηηζηηθή κειέηε απηψλ θαη ηελ έθδνζε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ρσξίο 

ρξνλνηξηβέο. Παξάιιεια, ε χπαξμε δηθηχνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε άιιεο κνλάδεο ηεο εηαηξίαο καο, 

θαζψο θαη ηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε αζζελψλ-κνλάδσλ εηαηξίαο κε 

θπξηφηεξα ην ειεθηξνληθφ «θιείζηκν» ξαληεβνχ, ηελ εθαξκνγή 

ππεξεζηψλ δηθηπαθήο θαξδηνινγίαο θαη ηελ ελεκέξσζε πάλσ ζε δηάθνξα 

ηαηξηθά ζέκαηα πνπ ζπληξέρνπλ ζε φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

4.2 Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Τγείαο                 

 

 Ννζειεπηηθά  

 Γηαγλσζηηθά                             

 Δξγαζηεξηαθά 

 Ννζνθνκεηαθά 

4.3 πζηήκαηα Ιαηξηθήο Σαμηλόκεζεο             

 

 ICD-9-CM 

 ICD -10 

 SNOMED 

 MeSh  

 UMLS  
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4.4 Πξόηππα Κσδηθνπνίεζεο  Ιαηξηθήο Πιεξνθνξίαο  

 

 HL7 

 DICOM 

 CORBA    

   

4.5  Έκπεηξα πζηήκαηα 

 

     Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

γίλνληαη ζην ρψξν ηεο ΣΝ θαη παξέρνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ εμνκνηψλνληαο κε έλα 

απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη ινγηθή. 

Παξάδεηγκα, 

 MYCIN 

 PIP 

 NEWCHEM  

 
 

4.6 Ιαηξηθόο Φάθεινο 

 

   Χο ηαηξηθφ θάθειν ζα κπνξνχζαµε λα νξίζνπµε ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλαλ αζζελή θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ.  

 

4.7 Σειεταηξηθή 

  

     Ζ ηειεταηξηθή είλαη κία ιχζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζην παγθφζκην 

πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Με ηε ρξήζε ηεο, ε 

γεσγξαθηθή απνκφλσζε δελ είλαη πιένλ εκπφδην ζηηο βαζηθέο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ γηα γξήγνξε θαη πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθή θξνληίδα.  

 

4.7.α  Δθαξκνγέο 

 Σειεδηάγλσζε  

 Σειεαθηηλνινγία  

 Σειεθαξδηνινγία  

 Σειεπαζνινγία  
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 Σειεδεξκαηνινγία  

 Σειερεηξνπξγηθή  

 

4.7.β  Παξάγνληεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηειεταηξηθήο 

 Λνγηζκηθφ 

 Τιηθφ 

 πζηήκαηα 

 Ηαηξηθφ πεξηβάιινλ 

 Γηαρείξηζε 

 Δπηθνηλσλίεο 

 Δθπαίδεπζε 

 

4.7.γ  Πιενλεθηήκαηα ηειεταηξηθήο 

 

 Πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο 

θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ.  

 Δπξεία θάιπςε ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

 Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

 Αληηκεηψπηζε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ησλ πξνβιεκάησλ 

νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη ρσξίο 

πνιινχο πφξνπο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, κέζσ 

ηεο εηζαγσγήο ηεο Σειεκαηηθήο.  

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ  

 Αθνκνίσζε θαη ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηειεκαηηθήο, 

απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 Γηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

δπλαηφηεηα κειέηεο θαη αλάιπζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

επξείεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 Δπξεία γεσγξαθηθή θάιπςε. 

 Οιηθή δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.  

 

 

4.8 Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ 

Τγείαο 
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1.Κψδηθαο Γενληνινγίαο  

2. πκβαηηθέο δεζκεχζεηο  

3. πγθξφηεζε θνξέα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ  

4. Δθπαίδεπζε-ελεκέξσζε-   επαηζζεηνπνίεζε 

5. Πεξηνξηζκφο ησλ θπθινθνξνχλησλ  δεδνκέλσλ  

6. Γηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ    αζζελψλ  

7. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ  δεδνκέλσλ  

8. Τπνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο  

9. Σερληθέο ξπζκίζεηο 

 

 

 

 

4.9  Παξάγνληεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 

 

 Έιεγρνο (review)  

 Σεθκεξίσζε (documentation) 

 Σππηθφηεηα (formalism) 

 Αληρλεπζηκφηεηα (traceability) 

 Σππνπνίεζε (standardisation) 

 Καλφλεο επαλάρξεζεο (code reuse) 

 Μεζνδηθφηεηα (methodology) 

 Τπεπζπλφηεηα (responsibility) 

 Αμηνπηζηία (reliability) 

 Υξήζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (sofware utilization) 

 

4.10 Έμππλεο Κάξηεο                          

                   

   Οη έμππλεο θάξηεο απνηεινχλ νινθιεξσκέλε ιχζε δηαρείξηζεο 

Ηαηξηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ παξαθνινπζψληαο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 

θάζε αζθαιηδνκέλνπ.  

 

4.10.α  ηνηρεία Έμππλσλ Καξηψλ    
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 Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 Βαζηθά ζηνηρεία Τγείαο γηα αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ 

 Πιεξνθνξίεο Ηαηξηθνχ Ηζηνξηθνχ (γηα δηαπίζησζε ρξφλησλ 

λνζεκάησλ, θιπ) 

 Πιήξε Ηαηξηθφ Φάθειν 

 Γαπάλεο ρξέσζεο λνζειείαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, θιπ. 

 πρλφηεηα επηζθέςεσλ αζθαιηδφκελσλ, εηδηθφηεηα ηαηξνχ, 

λνζνθνκείν, θιπ  

 Πιεξνθνξίεο Οηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά µε ηηο θαιχςεηο, 

εμαηξέζεηο θαη ηελ ηζρχ ή φρη ησλ ζπκβνιαίσλ . 

 

 
 

4.10.β  Δθαξκνγέο – Οθέιε 

 

 Έλαλ ελεκεξσκέλν αζθαιή θαη θνξεηφ Ηαηξηθφ Φάθειν µε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνµα 24 

ψξεο ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ δηα µέζνπ ηεο 

έμππλεο θάξηαο.  

 Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηνπο θνξείο 

παξνρήο πγείαο θαζψο θαη µε ηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

 Δηνηκφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ 

  

 Γπλαηφηεηα on-line παξαθνινχζεζεο ηεο παξνπζίαο ησλ 

αζθαιηδνκέλσλ ζηνπο δηαθφξνπο παξνρείο πγείαο φπσο εηζαγσγέο 

ζε ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηήξην. 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ 

αζθαιηδνκέλσλ αλαθνξηθά µε ηελ παξνρή ηαηξηθήο ππεξεζίαο. 
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 Πιήξε ζηαηηζηηθή θάιπςε θαη έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο, ζηαηηζηηθνπνίεζεο αλαθνξψλ. 

 Πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν αζθαιηδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε ζε 

ζρέζε µε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη κεηαβνιή αζθαιηζηηθήο ζρέζεο. 

 Μείσζε θφζηνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη θαη΄ 

επέθηαζε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

παξνρψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. 

 Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Έκπεηξα πζηήκαηα 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) 
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Πξνγξάκκαηα ηα νπνία: 

 Δπηδεηθλχνπλ λνήκνλα ζπκπεξηθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

θαη δηαδηθαζίεο, αλάινγε ελφο αλζξψπνπ εκπεηξνγλψκνλα κε 

εηδηθφηεηα ζηνλ ίδην ηνκέα. 

 Κσδηθνπνηνχλ θαη ρεηξίδνληαη ηε γλώζε θαη ηε ζπιινγηζηηθή ελφο 

αλζξψπνπ-εηδηθνύ ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ. 

 

Απαηηνχλ εκπεηξηθή γλώζε. 

 Γελ είλαη κφλν γλψζε ή εθπαίδεπζε πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα. 

 Πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε 

θφπν θαη ρξφλν. 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Απφ θάπνηνλ άλζξσπν κε-εηδηθφ, γηα λα παξέρεη ιχζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. 

 πκβνπιεπηηθά, απφ έλαλ άλζξσπν-εηδηθφ ν νπνίνο θαιείηαη λα 

πάξεη θάπνηα απφθαζε. 

 

 

Σππηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ: 

1. Δξκελεία δεδνκέλσλ (π.ρ. ερεηηθψλ ή ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

ζεκάησλ) 

2. Γηάγλσζε δπζιεηηνπξγηψλ (π.ρ. βιαβψλ ζε κεραλήκαηα ή 

αζζελεηψλ ζε αλζξψπνπο) 

3. Γνκηθή αλάιπζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ρεκηθψλ ελψζεσλ) 

4. Γηακφξθσζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πνιχπινθσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ) 

 

 
 

5.2 Αλάπηπμε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ: 

 Έλαο εηδηθόο ηνπ ηνκέα (domain expert). 

• Δίλαη θάπνηνο άλζξσπνο εμεηδηθεπκέλνο ζε έλαλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

• Ζ γλψζε ηνπ γηα ηνλ ηνκέα απηφ ζα κεηαθεξζεί ζην ζχζηεκα. 

 Έλαο κεραληθόο γλώζεο (knowledge engineer) κε ζθνπφ 

ηε ιήςε ηεο εκπεηξίαο (γλψζεο) ηνπ πξψηνπ. 

• Δίλαη έλαο επηζηήκνλαο ηεο πιεξνθνξηθήο, εηδηθεπκέλνο ζε ζέκαηα ΣΝ 

θαη εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. 

• Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζρεδηάδεη ην ζχζηεκα θαη 

ηε δνκή ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλαπηχζζεη. 

 

Ο ηνκέαο ηεο ΣΝ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ 

νλνκάδεηαη ηερλνινγία ηεο γλώζεο (knowledge engineering). 

 

 
 

5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

 
ΔΜΠΔΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

 Πξνζνκνηψλνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο ελφο Πξνβιήκαηνο 

 Παξάζηαζε θαη ρεηξηζκφο γλψζεο ζε επίπεδν πκβφισλ 

 Υξήζε επξηζηηθψλ κεζφδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

αλαδήηεζεο 

 Υξήζε γισζζψλ πνπ πιεζηάδνπλ ηελ Αλζξψπηλε 

 Βάζε γλψζεο (δεδνκέλα θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) 

 Δπρέξεηα ζηελ επέθηαζε θαη αλαζεψξεζε ηεο Γλψζεο 

 Υεηξηζκφο αζαθνχο, αβέβαηεο θαη κε-πιήξνπο γλψζεο 

 Γπλαηφηεηα κε κνλφηνλεο ζπιινγηζηηθήο 

 Δπεμήγεζε ηνπ δξφκνπ ζπιινγηζκνχ 

 

 

 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
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 Πξνζνκνηψλνπλ ην ίδην ην πξφβιεκα 

 Παξάζηαζε θαη ρεηξηζκφο δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ 

 Υξήζε αιγνξίζκσλ 

 Υξήζε γισζζψλ πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ 

 Βάζε δεδνκέλσλ - ε γλψζε ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα 

 Ζ αλαζεψξεζε ηεο γλψζεο επηβάιιεη επξείαο θιίκαθαο κεηαβνιέο 

ζην πξφγξακκα 

 Γπζρέξεηα ζην ρεηξηζκφ αζαθνχο, αβέβαηεο θαη κε-πιήξνπο 

γλψζεο 

 Γπζρέξεηα ζηε ρξήζε κε κνλφηνλεο ινγηθήο 

 Αλππαξμία επεμήγεζεο 

 

 

 
 

5.3.α Πιενλεθηήκαηα/Μεηνλεθηήκαηα Έκπεηξνπ 

πζηήκαηνο (ε ρέζε Με Άλζξσπν-Δηδηθφ) 
 

ΑΝΘΡΧΠΟ ΔΙΓΙΚΟ    

                                  
Μεηνλεθηήκαηα 

 Γλψζε δηαζέζηκε φηαλ ν ίδηνο είλαη παξψλ 

 Γπζθνιία κεηαθνξάο-απνηχπσζεο γλψζεο  

 πλαηζζεκαηηθέο παξνξκήζεηο  

 Ζ απφδνζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο 

 Τςειφ θφζηνο  

 Τπνθεηκεληθφηεηα 
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Πιενλεθηήκαηα 

 Γεκηνπξγηθφηεηα, Δπξχλλνηα  

 Κνηλή ινγηθή  

 Γλψζε ησλ νξίσλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο (κεηα-γλψζε) 

 Δθθξαζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο 

 Ο έιεγρνο ηεο γλψζεο γίλεηαη ππνζπλείδεηα  

 Απηνλνκία ζηε κάζεζε  

 Απφθξηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 

ΔΜΠΔΙΡΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Απνπζία έκπλεπζεο, Πεξηνξηζκέλν πεδίν ζθέςεο 

 Γπζρέξεηα ζηε κεηαθχηεπζε ηεο θνηλήο ινγηθήο 

 Έιιεηςε κεηα-γλψζεο 

 Μεραληθή επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απφθαζεο 

 Πξέπεη ε γλψζε λα ειέγρεηαη γηα νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη 

ζπλέπεηα 

 Πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα λα καζαίλνπλ απηφκαηα 

 Γπζθνιία απφθξηζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 

Πιενλεθηήκαηα 

 Γλψζε πάληα δηαζέζηκε 

 Δπθνιία κεηαθνξάο-απνηχπσζεο γλψζεο 

 Δξγάδεηαη κε ζπλέπεηα 

 Δξγάδεηαη νπνπδήπνηε 

 Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο / Τςειφ θφζηνο αλάπηπμεο 

 Αληηθεηκεληθφηεηα αλ ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ πνιινχο Δηδηθνχο 
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5.4 Δθαξκνγέο ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

 
 Γηάγλσζε (diagnosis). 

Γηάγλσζε βιαβψλ ελφο ζπζηήκαηνο βάζεη παξαηεξήζεσλ θαη 

κεηξήζεσλ. 

 

 Πξόγλσζε (prognosis-prediction). 

Πξφβιεςε πηζαλψλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ κε βάζε δεδνκέλεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 Δθπαίδεπζε (instruction). 

Καηαλφεζε, αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε απάληεζεο καζεηψλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. 

 

 Παξαθνινύζεζε θαηαζηάζεσλ (monitoring). 

χγθξηζε παξαηεξνχκελσλ παξακέηξσλ κε αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο. 

 

 Δπηδηόξζσζε ιαζώλ (repair-remedy). 

Αλάπηπμε θαη εθηέιεζε ζρεδίσλ (πιάλσλ) γηα ηε δηαρείξηζε βιαβψλ. 

 

 Δξκελεία (interpretation). 

Πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ απφ 

παξαηεξήζεηο. 

 

 Γηακόξθσζε (configuration). 

Ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε 

εμαξηεκάησλ. 

 

 Έιεγρνο (control). 

Έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη πνιιά απφ 

ηα παξαπάλσ. 
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5.5 Γλσζηά Έκπεηξα πζηήκαηα 

 
DENDRAL 

 Σαπηνπνίεζε ρεκηθψλ ελψζεσλ κέζσ θαζκαηηθήο αλάιπζεο. 

 Υξήζε επξηζηηθψλ θαλφλσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

αλαδήηεζεο. 

 

MYCIN 

 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο κεληγγίηηδαο θαη ηεο βαθηεξηαηκίαο. 

 Υξήζε ζπληειεζηή βεβαηφηεηαο γηα ηηο ιχζεηο, ιφγσ αβεβαηφηεηαο 

απαληήζεσλ ρξήζηε. 

 

PROSPECTOR 

 Πξφβιεςε ηεο αθξηβνχο ζέζεο νξπθηψλ θνηηαζκάησλ 

αμηνπνηψληαο γεσινγηθά δεδνκέλα. 

 Υξήζε ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ πηζαλνηήησλ. 

 

INTERNIST 

 Γηάγλσζε παζνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

ελαιιαθηηθψλ δηαγλψζεσλ. 

 Υξήζε επξηζηηθήο ζπιινγηζηηθήο (απαγσγηθή) γηα ηελ πηζαλφηεξε 

δηάγλσζε. 

 

XCON 

 Γηακφξθσζε ππνινγηζηψλ DEC, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. 

 Αλαδήηεζε θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ θαη ρσξηθήο δηάηαμε ησλ 

εμαξηεκάησλ, κε απνθπγή ησλ αζπκβαηνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

5.6 Αξρηηεθηνληθή Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

 
 Ο ππξήλαο ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε: 

1. Σε βάζε γλώζεο. 

2. Σν κεραληζκό εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 
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 Ο δηαρσξηζκφο ηεο γλψζεο απφ ην κεραληζκφ ρεηξηζκνχ 

πξνζθέξεη δηαθάλεηα. 

Με αιιαγή ηεο γλψζεο ην έκπεηξν ζχζηεκα κπνξεί λα εθηειεί 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

 Κέιπθνο εκπείξσλ ζπζηεκάησλ (expert system shell): 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ην κεραληζκφ 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 
 

5.6.α Βάζε Γλώζεο (Knowledge Base) 

 
    Πεξηέρεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ηελ εθκαίεπζε 

ν κεραληθφο γλψζεο απφ ηνλ άλζξσπν-εηδηθφ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο (π.ρ. θαλφλεο, 

πιαίζηα). 

Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

 

1. ηαηηθή: Πεξηέρεη δηαδηθαζίεο, θαλφλεο, πιαίζηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ην πξφβιεκα θαη ηηο γλσζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζήο ηνπο 

(αξρηθά δεδνκέλα). 

• Γε κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Γπλακηθή: Πεξηέρεη κεξηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δεκηνπξγνχληαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ ηειηθή ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

• Υψξνο εξγαζίαο (working memory). 
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5.6.β Μεραληζκόο Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ 

(Inference Engine) 
 

     Τπεχζπλνο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο βάζεο γλψζεο θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Υσξίδεηαη ζε δχν κέξε: 

I. Γηεξκελέαο (interpreter): Υεηξηζκφο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη 

παξαγσγή λέαο. 

II. Υξνλνπξνγξακκαηηζηήο (scheduler): Απνθαζίδεη πφηε θαη κε 

πνηα ζεηξά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαλφλεο, επηιχλνληαο ην 

πξφβιεκα ηεο ζπγθξνύζεσο (conflict). 

• ηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

• Μεηα-θαλφλεο. 

 

 

5.6.γ Μεραληζκόο Δπεμήγεζεο 

 
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη εξσηήζεηο ζην έκπεηξν ζχζηεκα ζρεηηθά κε: 

 Σνπο ζθνπνχο ησλ εξσηήζεσλ. 

 Σελ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνχ. 

Ο κεραληζκόο επεμήγεζεο αιιειεπηδξά κε ην κεραληζκφ εμαγσγήο 

πκπεξαζκάησλ. 

 Ζ πνξεία ηεο ζπιινγηζηηθήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ησλ θαλφλσλ. 

Ο κεραληζκόο επεμήγεζεο πξέπεη λα απαληά ζε 2 εξσηήζεηο: 

I. Πώο (how) θαηέιεμε ζε έλα ζπκπέξαζκα 

• Κξαηάεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη 

παξαζέηεη ηνπο θαλφλεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ζε θάζε θχθιν 

ιεηηνπξγίαο θαη νδήγεζαλ ζηελ απφδεημε ηεο ηξέρνπζαο απάληεζεο. 

II. Γηαηί (why) δεηά θάπνηα πιεξνθνξία απφ ην ρξήζηε. 

• Φάρλεη λα βξεη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζηελ ππφζεζή ηνπο ηελ 

ηξέρνπζα πιεξνθνξία θαη κπνξεί λα επηζηξέςεη φιε ηελ θαηνπηλή 

αιπζίδα ζπιινγηζκψλ πνπ ζα πξνθαιέζεη ε ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ 

θαλφλσλ. 
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5.7 Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

 
1.  Αλάιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

2. Απφθηεζε ηεο Γλψζεο 

3. ρεδίαζε 

4. Τινπνίεζε 

5. Δπαιήζεπζε θαη Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο 

 

 

1. Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο 

Πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηεο επηζπκεηήο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Κπξηφηεξα δεηήκαηα: 

 Δίλαη ην πξφβιεκα θαηάιιειν γηα επίιπζε απφ έκπεηξν ζχζηεκα 

ή ζπκβαηηθφ 

πξφγξακκα; 

 Τπάξρνπλ έηνηκεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (case-studies); 

 Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έκπεηξνπ 

ζπζηήκαηνο; 

 

 

2. Απόθηεζε ηεο Γλώζεο (Knowledge Acquisition) 

Δθκαίεπζε γλψζεο (knowledge elicitation) 

 Απαηηεί ζπλερή επηθνηλσλία αλάκεζα ζην κεραληθφ γλψζεο θαη 

ηνλ εηδηθφ. 

 Δθηφο απφ ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο, ππάξρνπλ: 

• Ηκη-απηόκαηεο κέζνδνη: Ο εηδηθφο εηζάγεη απεπζείαο ηε γλψζε ζην 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ ινγηζκηθφ (π.ρ. TEIRESIAS, OPAL, 

θιπ) 

• Απηόκαηεο κέζνδνη: Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. 
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Μνληεινπνίεζε γλψζεο (knowledge analysis & modeling) 

 Αλάιπζε ηεο γλψζεο απφ ην κεραληθφ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο κνληέινπ ηεο γλώζεο. 

• Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο γίλεηαη κε δηάθνξεο εκηδνκεκέλεο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο. 

 Τπάξρνπλ κεζνδνινγίεο πνπ ηππνπνηνχλ ηε κνληεινπνίεζε ηεο 

γλψζεο, φπσο ε KADS. 

 

 

3. ρεδίαζε 

 

Πξνζδηνξίδνληαη: 

 Ζ κνξθή ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. 

 Ζ ζπιινγηζηηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξάγεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

   Γεζκεχζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε: 

• Απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

• Σερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

• Σν κνληέιν ηεο γλψζεο. 

 

 
4. Τινπνίεζε 

 

     Κσδηθνπνηείηαη ην κνληέιν ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία 

αλάπηπμεο εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά αλαπηχζζεηαη έλα πξσηφηππν 

ζχζηεκα επίδεημεο: 

 Καζνδεγεί ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάπηπμε, ή 

 Οδεγεί ζε επαλαζρεδηαζκφ φηαλ δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή. 

 Δπαιεζεχεη ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ εηδηθφ θαη 

κνληεινπνηήζεθε απφ ην κεραληθφ γλψζεο. 
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5. Δπαιήζεπζε θαη Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο 

 

 Έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ζπλέπεηαο θαη πιεξφηεηαο ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ηεο γλψζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην έκπεηξν ζχζηεκα. 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην κεραληθφ ηεο γλψζεο κε ηε βνήζεηα 

εξγαιείσλ (π.ρ. CHECK, TEIRESIAS) 

 

 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο (validation): πλίζηαηαη ζηελ επηβεβαίσζε 

ηεο νξζφηεηαο θαη 

γεληθφηεηαο ηεο γλψζεο πνπ πεξηέρεη ην έκπεηξν ζχζηεκα. 

 Σν ζχζηεκα επηιχεη έλα ζχλνιν απφ ππνδεηγκαηηθέο 

πεξηπηψζεηο (test cases). 

 Οη ιχζεηο ζπγθξίλνληαη κε ιχζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

δηάθνξνπο εηδηθνχο ηνπ ηνκέα. 

 Οη ππνδεηγκαηηθέο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

• Δμαζθαιίδεηαη ε επξσζηία (robustness) ζε κε-πξνζδνθψκελα 

δεδνκέλα. 

 

 
 

5.8 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ΣΝ 
 

 Απνηεινχλ εξγαιείν γηα γξήγνξε θαηαζθεπή πξσηνηχπνπ ηνπ 

έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο θψδηθαο κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη λα ειεγρζεί ηελ ψξα πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 
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 Ζ δηαζχλδεζε απηψλ ησλ γισζζψλ κε ην ρξήζηε δελ είλαη αξθεηά 

εμειηγκέλε. 

 

 Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ δηαζέηνπλ ζπλήζσο έλαλ απιφ 

κεραληζκφ ειέγρνπ. Γίλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηφηεηα 

λα "δεκηνπξγήζεη": 

• Μεραληζκφ ειέγρνπ γηα ην έκπεηξν ζχζηεκα (ζπιινγηζηηθή). 

• Σξφπν αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, κε ηηο δνκέο δεδνκέλσλ. 

 

 Καηεγνξίεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ΣΝ: 

1. πλαξηεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο (π.ρ. LISP) 

2. Λνγηθφο πξνγξακκαηηζκφο (π.ρ. PROLOG) 

3. Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο (π.ρ. SMALLTALK) 

4. Πξνγξακκαηηζκφο κε θαλφλεο παξαγσγήο (π.ρ. OPS5) 

 

 

 

5.8.α πλαξηεζηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (LISP) 
 

Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ρεηξηζκφ ζπκβφισλ θαη ιηζηψλ. 

 

Γηαδηθαζηηθή ζεώξεζε: 

· Ζ γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλακηγλχεηαη κε ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

επίιπζεο. 

 

Έρεη κφλν 2 ηχπνπο δεδνκέλσλ (άηνκν-ζχκβνιν θαη ιίζηα). 

 

Σν ιεμηιφγην απνηειείηαη απφ 6 ζεκειηψδεηο ζπλαξηήζεηο. 

· Με βάζε απηέο ηηο ζηνηρεηψδεηο ζπλαξηήζεηο ν ρξήζηεο νξίδεη πην 

ζχλζεηεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

· Γπλακηθφηεηα, απηφκαηε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο, εχθνιε δηφξζσζε 

ιαζψλ. 

· Γπλαηφηεηα γηα νξηζκφ αλαδξνκηθψλ ζπλαξηήζεσλ. 

· Σκεκαηνπνηεκέλε (modular) αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε ηε 

ρξήζε πνιιψλ ζπλαξηήζεσλ. 
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Μεηνλέθηεκα: 

· Γελ απνδίδεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ζχκβνια πνπ 

ρεηξίδεηαη. 

• Μέζν "θαηαζθεπήο" εξγαιείσλ αλάπηπμεο εκπείξσλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. 

OPS5). 

• Όρη εξγαιείν άκεζεο θσδηθνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο γλψζεο. 

 

 
5.8.β Λνγηθόο Πξνγξακκαηηζκόο (PROLOG) 
 

πκβνιηθή γιψζζα πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηεγνξεκαηηθή ινγηθή 

πξώηεο ηάμεο. 

 

Έλα πξφβιεκα: 

· Πεξηγξάθεηαη κε ηε κνξθή γεγνλφησλ (αμηψκαηα) θαη θαλφλσλ 

(ζεσξήκαηα) 

· Γελ πεξηέρεη ηνλ αθξηβή αιγφξηζκν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο γλψζεο απφ ην κεραληζκφ ειέγρνπ. 

· Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εηο 

άηνπν απαγσγήο. 

· Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ελφο πξνβιήκαηνο εξεπλψληαη πξψηα ζε 

βάζνο (DFS). 

 

Τπόζεζε θιεηζηνύ θόζκνπ (closed-world assumption): 

· Όζεο πιεξνθνξίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά κέζα ζηε βάζε γλψζεο 

ζεσξείηαη φηη δελ αιεζεχνπλ (ςεπδείο). 

 

Καηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε εκπείξσλ ζπζηεκάησλ: 

· Οη θαλφλεο πεξηγξάθνπλ έλαλ θαλφλα εκπείξνπ ζπζηήκαηνο. 

· Μεραληζκόο ειέγρνπ: Αλάζηξνθε αθνινπζίαο εθηέιεζεο 

θαλφλσλ (backward chaining). 

· Μεραληζκόο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ: Δπηιέγεηαη πάληα ν πξψηνο 

θαλφλαο ή γεγνλφο. 

· ηηο κνληέξλεο εθδφζεηο ηεο PROLOG ππάξρνπλ αξθεηέο 

επεθηάζεηο γξαθηθήο δηαζχλδεζεο κε ην ρξήζηε. 
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5.8.γ Πξνγξακκαηηζκόο κε Καλόλεο Παξαγσγήο (OPS5) 
 

Απνηειεί θπζηθφ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο γλψζεο. 

 

Δίλαη εχθνινο ζηελ εθκάζεζε, ιφγσ ηεο απιφηεηαο ησλ δνκψλ θαη ηεο 

γιψζζαο. 

 

Ζ απιφηεηα είλαη αξθεηέο θνξέο πεξηνξηζηηθή, αθνχ δελ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ζχλζεησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο ή απιψλ 

δηαδηθαζηηθψλ αιγνξίζκσλ. 

Π.ρ., ζηελ Ops5 ππάξρνπλ κφλν γξακκηθέο εγγξαθέο (δηαλχζκαηα 

ζπκβφισλ). 

• Δίλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ζχλζεηεο (αλαδξνκηθέο) δνκέο, φπσο 

δέλδξα θαη γξάθνη. 

• Ζ δεκηνπξγία απιψλ βξφρσλ επαλάιεςεο ή αλαδξνκήο είλαη 

πνιχπινθε δηαδηθαζία. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη ν αιγόξηζκνο Rete 

 Δπηηαρχλεη ηελ ηαπηνπνίεζε (pattern matching) ησλ θαλφλσλ κε 

ηα δεδνκέλα ζηε 

κλήκε εξγαζίαο 

 

Μεραληζκφο ειέγρνπ: 

 Βαζίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θαλφλσλ ζην 

ζύλνιν ζπγθξνύζεσλ. 

 Δθαξκφδνληαη επξηζηηθνί αιγφξηζκνη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ γηα 

ηελ επηινγή ηνπ θαλφλα πνπ ζα εθηειεζηεί. 

• Βαζίδνληαη ζε ςπρνινγηθέο κειέηεο (Carnegie-Mellon) πάλσ ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη (cognitive psychology). 

 

 
5.8.δ Αιγόξηζκνη Δπίιπζεο πγθξνύζεσλ ηεο OPS5 

 
Ο θαλφλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα εθηειείηαη 

πξψηνο (recency). 
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 Αθνινπζείηαη κία ρξνληθά ζπλεπήο πνξεία ζθέςεο. 

 

Ο πην ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο εθηειείηαη πξψηνο (specificity). 

 Δμεηάδνληαη πξψηα ηα πην ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα νπνία νδεγνχλ 

πηζαλφηαηα ζε ιχζε πην γξήγνξα. 

 

Οη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξέρνληα ζηόρν έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 

(meansends analysis). 

 Σν ζπλνιηθφ πξφβιεκα επηκεξίδεηαη ζε απινχζηεξεο δηεξγαζίεο 

(tasks). 

 Κάζε δηεξγαζία πινπνηείηαη απφ κία νκάδα θαλφλσλ (cluster), 

ππνζχλνιν ηεο ζπλνιηθήο βάζεο γλψζεο. 

 Ζ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία είλαη επηθεληξσκέλε ζηνπο ηξέρνληεο 

ζηφρνπο ηεο. 

 

Οη θαλφλεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί γηα θάπνην ζπλδπαζκφ αληηθεηκέλσλ 

δελ μαλαεθηεινχληαη (refractoriness). 

 Απνθεχγνληαη άζθνπεο ή αηέξκνλεο επαλαιήςεηο. 
 

5.8.ε Παξάδεηγκα 1 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5  

 
Κίλεζε ξνκπφη ζε ρψξν κε εκπφδηα θαη αληηθείκελα-ζηφρνπο. 

(strategy lex) 

(literalize robot_at x_pos y_pos)   (literalize object_at x_pos y_pos) 

(literalize obstacle_at x_pos y_pos) (literalize test_obstacle x_pos y_pos) 

(literalize direction name) (literalize choice name) 

(p begin 

(start) 

→ 

(make robot_at ^x_pos 6 ^y_pos 4) (make direction ^name e) (make 

choice ^name w) 

(make obstacle_at ^x_pos 7 ^y_pos 4) 

... 

(make object_at ^x_pos 4 ^y_pos 7) 

...) 

(p move_west 

(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

(direction ^name w) 
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→ 

(modify 1 ^x_pos (compute <x> - 1))) 

... 

 

 

 

5.8.ζη Παξάδεηγκα 2 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5  

 
(p avoid_obstacle_south1 

(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

→ 

(make test_obstacle ^x_pos <x> ^y_pos (compute <y> - 1))) 

(p avoid_obstacle_south1 

(test_obstacle ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

(obstacle_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

(direction ^name s) 

(choice ^name <ND>) 

→ 

(modify 3 ^name <ND>)) 

... 

(p detect_object 

(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

(object_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>) 

→ 

(write 'object is found' (crlf)) 

(halt)) 

 

 

5.9 Κειύθε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 

 
 Δμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. 

 Απνηεινχλ έκπεηξα ζπζηήκαηα ρσξίο ηε βάζε γλψζεο. 

· Μπνξνχλ λα παξνκνηαζηνχλ σο πεξηβιήκαηα (θειχθε) κηαο βάζε 

γλψζεο. 

 Πξνέξρνληαη απφ: 

· Τπάξρνληα έκπεηξα ζπζηήκαηα κε αθαίξεζε ηεο αξρηθήο βάζεο 

γλψζεο ηνπο. 
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· Αλαπηχζζνληαη απφ ηελ αξρή θαη δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 

 Γηαρσξίδνληαη ζε απιά ή εμειηγκέλα βάζεη ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο: 

· Μνξθέο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θαη ζπιινγηζηηθήο. 

· Δπθνιίεο δηαζχλδεζεο. 

 

 

 

 

5.9.α Απιά Κειύθε (Emycin) 

 
Πξνήιζε απφ ην έκπεηξν ζχζηεκα MYCIN. 

· Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ εκπείξσλ 

ζπζηεκάησλ: 

1. LITHIO (γεσινγία)  

2. CLOT (αζζέλεηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο)  

3. PUFF (πλεπκνληθέο αζζέλεηεο) 

4. TAX-ADVISOR (λνκηθή)  

5. SACON (αλάιπζε κεραλνινγηθψλ ζρεδίσλ)  

6. HEAD MED (ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο) 

 

Σα γεγνλφηα παξηζηάλνληαη ζαλ ηξηάδεο: "έλλνηα-παξάκεηξνο-ηηκή". 

· Κάζε ηξηάδα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα ζπληειεζηή βεβαηόηεηαο. 

 

Οη θαλφλεο εθηεινχληαη αλάζηξνθα: 

· Όηαλ επαιεζεχεηαη ε ζπλζήθε ηφηε πξνζηίζεληαη ζηε κλήκε νη 

ηξηάδεο ηεο ελέξγεηαο. 

• Ζ ελέξγεηα ζπλνδεχεηαη κε ζπληειεζηέο βεβαηφηεηαο. 

 

Τπνζηεξίδνληαη κεηα-θαλόλεο: 

· Δμεηάδνπλ ηηο ζπλζήθεο ησλ θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ. 

· Καζνξίδνπλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο, ή απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε 

θάπνησλ θαλφλσλ. 

 

Μεηνλέθηεκα: Γελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ απφ έκπεηξν ζχζηεκα πνπ επηιχεη 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 
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i. Π.ρ. ην EMYCIN είλαη θαηάιιειν θπξίσο γηα πξνβιήκαηα 

δηάγλσζεο (φπσο ην MYCIN). 

ii. Οθείιεηαη ζηελ ππνζηήξημε ελφο είδνπο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο, 

ζπιινγηζηηθήο θαη αβεβαηφηεηαο. 

 

 

 
 

5.9.β Δμειηγκέλα Κειύθε  

 
Δξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο ηεο γλψζεο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ: 

 Πνιιαπινχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θαη ζπιινγηζηηθήο. 

 Δμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο. 

 Μεγαιχηεξε γεληθφηεηα εθαξκνγψλ. 

 

Καηεγνξίεο εμειηγκέλσλ θειπθψλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαπηχρζεθαλ: 

 Αξρηθά απφ έκπεηξα ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθαλ 

θαη επεθηάζεθαλ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξα είδε 

αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θαη ζπιινγηζηηθήο. 

• Π.ρ. PERSONAL CONSULTANT, S1 θαη M4, θ.ά. 

 Απφ ηελ αξρή ζε θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη δελ 

πξνήιζαλ απφ θάπνην έκπεηξν ζχζηεκα. 

• ART, KEE, θαη KNOWLEDGE CRAFT (αλαπηχρζεθαλ ζε LISP) 

• FLEX θαη MIKE (αλαπηχρζεθαλ ζε PROLOG), 

• NEXPERT θαη CLIPS (αλαπηχρζεθαλ ζε C/C++) 

 

 

Γηαθνξέο κε ηα απιά θειχθε 

 Γε δεζκεχνληαη απφ ηε δφκεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αξρηθνχ 

έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. 
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 Δίλαη ζπλήζσο δπζθνιφηεξα ζηελ εθκάζεζε γηαηί πεξηέρνπλ 

πνιιέο θαη εηεξνγελείο κεηαμχ ηνπο πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο. 

• Ζ αλάκεημε δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ κνληέισλ γίλεηαη 

πεηξακαηηθά απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, γηαηί δελ ππάξρνπλ ζεσξίεο 

πβξηδηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. 

 

 

Οη θπξηφηεξνη κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο γλψζεο: 

 Πιαίζηα: Πιενλεθηνχλ ζηε δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε 

ζχλζεησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζην ζπκπαγή ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ηνπο. 

 Καλόλεο: Πιενλεθηνχλ ζην δεισηηθφ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο εκπεηξηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ παξαηεξεζέλησλ 

δεδνκέλσλ θαη επαξθνχλησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ. 

 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ αλαπαξάζηαζεο γλψζεο γίλεηαη σο 

εμήο: 

 Οη ζπλζήθεο ησλ θαλφλσλ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε ηηκέο 

ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιαηζίσλ. 

 Οη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ή 

λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαγξάθνπλ πιαίζηα. 

 

 
 

5.9.γ PERSONAL CONSULTANT 

 
Δίλαη εμέιημε ηνπ απινχ θειχθνπο EMYCIN. 

 Ζ αλαπαξάζηαζε γλψζεο γίλεηαη κε θαλφλεο θαη γεγνλφηα. 

• Σα γεγνλφηα παξηζηάλνληαη κε ηξηάδεο φπσο θαη ζην EMYCIN. 

 Τπνζηεξίδεη αβεβαηφηεηα 

 Τπνζηεξίδεη ηφζν αλάζηξνθε φζν θαη νξζή ζπιινγηζηηθή 
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 Δμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο: 

· Δμειηγκέλνο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ γηα ηε βάζε γλψζεο. 

· Γπλαηφηεηα επεμήγεζεο ηεο πνξείαο ζπιινγηζκνχ. 

· Πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο. 

· Δξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλέπεηαο ηεο βάζεο γλψζεο. 

 

 

 

5.9.δ ART (Automated Reasoning Tool) 

 

Πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. 

 Καλφλεο. 

• Μπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε νξζή ή αλάζηξνθε ζπιινγηζηηθή. 

 ελάξηα. 

 θιπ. 

 

Πξνζθέξεη εμειηγκέλνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ, 

 Αξρηηεθηνληθή καπξνπίλαθα 

 Μεραληζκόο ζπληήξεζεο ηεο αιήζεηαο (truth maintenance) 

• Καηαγξάθεηαη ν δξφκνο ζπιινγηζκνχ πνπ αθνινπζεί ε ηθαλνπνίεζε 

ηεο ππφζεζεο ελφο θαλφλα, έηζη ψζηε αλ θαηαξξηθζεί ε ηειηθή ππφζεζε, 

δηαγξάθνληαη φιεο νη ζρεηηδφκελεο ππνζέζεηο. 

 

Δμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο: 

 Γξαθηθφ εξγαιείν ART Studio γηα ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο 

βάζεο γλψζεο κέζσ παξαζχξσλ, κελνχ, θιπ. 

 Γπλαηφηεηα θιήζεο πξνγξακκάησλ πνπ γξάθεθαλ ζε άιιεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, π.ρ. LISP, C, PASCAL. 

 

 
 

5.9.ε KEE (Knowledge Engineering Environment) 
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Ζ αλαπαξάζηαζε γλψζεο γίλεηαη κε κνλάδεο (units) ή πιαίζηα. 

 

Ζ εθηέιεζε θαλφλσλ κπνξεί λα είλαη νξζή ή αλάζηξνθε, κε κεραληζκφ 

νπηζζνδξφκεζεο. 

 

Δμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο: 

 Δξγαιείν ζχληαμεο ηεο βάζεο γλψζεο. 

 Δξγαιείν KEE Worlds πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλαπαξάζηαζε 

θαη ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

 Δξγαιείν TMS σο κεραληζκφο ζπληήξεζεο ηεο αιήζεηαο. 

 Δξγαιείν KEE Connection, γηα δηαζχλδεζε κε ζρεζηαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν 

 

 

Φαξκαθνεπαγξύπλεζε 
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6.1 Οξηζκόο 

     Χο Φαξκαθνεπαγξχπλεζε νξίδεηαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο 

αζθαινχο ρξήζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οδεγίεο φπσο έρνπλ 

νξηζζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνξψληαο ζηα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα: 

1) Φάζε Πξν-θπθινθνξίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κειεηψλ βηντζνδπλακίαο 

 Γηαζχλδεζε κε ηηο θαξκαθεπηηθέο αξρέο γηα πεξηπηψζεηο ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζε αζθάιεηα θαη εζηθή 

 Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο (Summary of Product 

Characteristics, SmPC) θαη Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηνλ Υξήζηε 

(Patient Information Leaflet, PIL), ηα νπνία θαηαηέζεθαλ γηα 

έγθξηζε 

2) Φάζε κεηά ηελ θπθινθνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Γηαζχλδεζε κε ηηο θαξκαθεπηηθέο αξρέο γηα αλαθνξέο 

πεξηπηψζεσλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

 Πεξηνδηθέο Αλαθνξέο Αζθάιεηαο (Periodic Safety Update Reports, 

PSURs) 

 Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο (Summary of Product 

Characteristics, SmPC) 

 Δπηθνηλσλία κε ηηο ξπζκηζηηθέο/λνκνζεηηθέο αξρέο 

 Απνηίκεζε ηνπ ιφγνπ θίλδπλνο/φθεινο 

 Καηάζεζε αλαθνξάο εηδηθνχ γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε άδεηα 

 Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ γηα αλάθιεζε/αλαβνιή ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο πξντφληνο 

 Πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

     Σν πξνθίι αζθάιεηαο ηνπ θαξκάθνπ επαλεμεηάδεηαη θαη απνηηκάηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηηο κειέηεο 

βηντζνδπλακίαο.  
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6.2 Σν ύζηεκα Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

     Φαξκαθνεπαγξύπλεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαη ε επηζηήκε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο αλάιεςεο 

δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ νθέινπο απφ ηε 

ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. Δίλαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο 

πγείαο. 

 

Ζ Φαξκαθνεπαγξχπλεζε πεξηιακβάλεη: 

 

* Σε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

θαξκάθσλ 

* Σελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλίρλεπζε "ζεκάησλ" (ή 

νπνηαδήπνηε λέν ζήκα ή αιιαγή ζε ζέκα αζθάιεηαο). Σελ αμηνιφγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ζέκαηα αζθάιεηαο 

* Σηο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ). Σελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

* Σνλ έιεγρν, ηφζν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη αιιά θαη ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

 
Απηνί πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε είλαη νη: 

 Οη αζζελείο, θαζψο είλαη νη ρξήζηεο ησλ θαξκάθσλ 

 Οη γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, λνζειεπηέο θαη όινη νη άιινη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ θαξκάθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΔΜΔΑ (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Φαξκάθσλ) θαη ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ 

http://www.emea.europa.eu/
http://www.emea.europa.eu/
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 Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο εηζαγσγήο ή δηαλνκήο 

θαξκάθσλ 

 

6.2.α. Σν ζεκεξηλό ζύζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

     Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο ΔΔ έρεη νξγαλσζεί 

κε ιεηηνπξγίεο, αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο πνπ κνηξάδνληαη 

κεηαμύ ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ηνπ Δπξσπατθνύ 

Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (EMEA) θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ο ΔΜΔΑ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ αθξηβήο θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ αιιάδεη αλάινγα κε ην 

πσο έλα ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν έρεη εγθξηζεί. Δάλ έλα θάξκαθν έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ επζύλε ησλ εζληθώλ κεραληζκώλ, νη πεξηζζφηεξεο 

(αιιά δελ είλαη φιεο) απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ 

ππεπζπλόηεηα γηα ηελ θαξκαθνεπαγξύπλεζε, βαξύλεη ηα θξάηε 

κέιε. Αληίζεηα, γηα ηα θεληξηθά εγθεθξηκέλα θάξκαθα, δειαδή, 

εθείλα πνπ έρνπλ εγθξηζεί κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο θνηλνηηθήο 

έγθξηζεο, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε 

ινγνδνζία γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε εκπίπηεη ζηνλ  ΔΜΔΑ θαη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

6.2.β. Γηαηί πξέπεη λα βειηηώζνπκε ην ζύζηεκα 

Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

     Ζ Φαξκαθνεπαγξχπλεζε απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη είλαη αλάγθε λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί όηη ζα είλαη κε ην βέιηηζην ηξόπν απνηειεζκαηηθή. Σν 

ζεκεξηλφ ζχζηεκα ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζηελ ΔΔ θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο πξνζπαζεηψλ, θαζψο θαη είλαη ζύλζεην 

ζύγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ηψξα κε ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο 

θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο.  

     Δπηπιένλ, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, ηα 

πξντφληα εηζέξρνληαη ζπρλά ζε δηάθνξεο παγθφζκηεο αγνξέο ηαπηόρξνλα 

κε ηελ έθζεζε κεγάινπ αξηζκνύ αζζελώλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

     Ζ θνηλσλία καο αιιάδεη θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ επίζεο 

http://www.emea.europa.eu/
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αιιάδνπλ. Δίλαη αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ζπζηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο είλαη ηζρπξά, αιιά θαη δηαθαλή θαη ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο θαη ησλ αζζελψλ. 

 

     Παξφιν πνπ ην ηζρχνλ ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζηελ ΔΔ 

εμειίζζεηαη ζπλερψο, έρεη ιεηηνπξγήζεη γηα πνιιά ρξφληα θαη ηψξα είλαη 

ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα βειηησζεί. 

 

 
 

6.3 Σειεπηαίεο Δμειίμεηο 

 

     Σν 2006 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνέβε ζε δηαβνπιεχζεηο κε ην θνηλφ 

θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2007 ν αληηπξόεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο, Günter Verheugen, αλαθνίλσζε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο ΔΔ. 

     ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2008 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε δχν λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Οη πξνηάζεηο επηθεληξψλνληαη, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζε: 

 

1.  Να δηαηεξεζεί ε ζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ ΔΜΔΑ, ελψ θαζίζηαληαη ζαθείο νη 

αληίζηνηρνη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

πηζαλφηεηεο επηθάιπςεο ησλ πξνζπαζεηψλ. 

2.  Δλίζρπζε ησλ θαλόλσλ γηα ηε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα 

ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, αμηνιφγεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. ησλ αζζελψλ θαη επαγγεικαηηθέο 
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νκάδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο), ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλαθνξάο ησλ αζζελψλ). 

3. Καζηέξσζε ζαθώλ θαλόλσλ («Καιέο Πξαθηηθέο Δπαγξύπλεζε - 

GVP») γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη απφ ηελ 

βηνκεραλία θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

4. Απνδέζκεπζε πόξσλ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ (ADRs), 

ηαρεία θαη πεξηνδηθή ππνβνιή εθζέζεσλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

Eudravigilance) θαη νη απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ λα ηαηξηάδνπλ κε 

ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ. 

5. Σόλσζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα λα δηεμάγεη κε αζθάιεηα κειέηεο, κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 
 

6.4 πλνπηηθή παξνπζίαζε ζηνπο πνιίηεο. 

Οη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε θαξκαθνεπαγξύπλεζε 

 

 

6.4.α ΣΟ ΘΔΜΑ 

 

     Ζ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηα θάξκαθα πεξηέρεη απζηεξέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο θαξκάθσλ κεηά ηελ έγθξηζε 

θπθινθνξίαο ηνπο («θαξκαθνεπαγξχπλεζε»). Οη δηαηάμεηο απηέο νξίδνπλ 

πψο παξαηεξνχληαη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

θαξκάθσλ, πψο αμηνινγνχληαη θαη πψο αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα. Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη νη δηαηάμεηο απηέο ρξεηάδεηαη λα 

βειηησζνχλ. Γελ ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

http://eudravigilance.emea.europa.eu/human/index.asp
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θαη ην πξνθίι επηθηλδπλφηεηαο ησλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά θαη δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. 

 

 

 

6.4.β  ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ.  

Ο ΛΟΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΔ. 

 

     Ο ζηφρνο ησλ πξνηάζεσλ είλαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα. Πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε. Δάλ εγθξηζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, 

εθηηκάηαη φηη ζα ζψδνληαη 591 σο 5910 αλζξψπηλεο δσέο εηεζίσο ζε φιε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

     Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη, κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νηθνλνκίεο 237 εθαηνκκπξίσλ επξψ έσο 2,4 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη πξνηάζεηο 

απνζθνπνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε νπνία είλαη ήδε 

πιήξσο ελαξκνληζκέλε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Καηαξηίζηεθαλ κε βάζε 

ηελ πείξα πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Οη θνηλνηηθνί θαλφλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, βάζεη ηαπηφζεκσλ πξνηχπσλ ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα. 

 

6.4.γ  ΟΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

     Ζ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ζα επηηεπρζεί ράξε ζηα 

αθφινπζα βήκαηα: 

 

– θαζνξηζκφο ζαθψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηνπο βαζηθνχο 

ζπληειεζηέο. 

– εμνξζνινγηζκφο ηεο θνηλνηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ. 

– ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ. 

– ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

– ζπιινγή, ζε πξνιεπηηθή θαη αλαινγηθή βάζε, δεδνκέλσλ πςειήο 

πνηφηεηαο. 
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– ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ ζηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ απεπζείαο αλαθνξά 

χπνπησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο αζζελείο. 

– βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαξκάθσλ ζηα κηθξά θξάηε κέιε. 

 

 

      Πέξα απφ ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, νη 

πξνηάζεηο απινπζηεχνπλ επίζεο ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν γηα ηε θαξκαθνβηνκεραλία φζν θαη γηα ηνπο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο ησλ θαξκάθσλ. 

 

6.4.δ  Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΑΤΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΠΟΛΗΣΔ 

 

     Οη πξνηάζεηο εγγπψληαη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπο. Οη πνιίηεο ησλ κηθξφηεξσλ θξαηψλ κειψλ 

επσθεινχληαη επίζεο απφ ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

θαξκάθσλ. 

 

6.4.ε  ΟΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

     Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ζπδήηεζε ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην1, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηνπο πνιίηεο, 

θαη ζην πκβνχιην, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηα θξάηε κέιε. 

     Ζ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ φζνλ αθνξά 

ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθα γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε ρξήζε, εγθξίζεθε 

ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2008. 
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6.5 ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

 

6.5.α Λφγνη θαη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο . 

 

     Φαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Ζ αλαθάιπςε, αλάπηπμε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο, ηε κείσζε ηνπ  δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη ζην 

λνζνθνκείν θαη λα ζψζεη δσέο. Φαξκαθεπηηθά πξντφληα κπνξεί, 

σζηφζν, έρνπλ επίζεο  αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

δεκφζηα πγεία ζηελ  Κνηλφηεηαο. Δθηηκάηαη φηη ην 5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ζε λνζνθνκεία νθείινληαη ζε δπζκελείο 

λαξθσηηθψλ  αληίδξαζε, ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ 

λνζνθνκείσλ ππνθέξνπλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα θαη 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ  είλαη ε πέκπηε πην θνηλή 

αηηία ζαλάηνπ λνζνθνκείν.  

     Οξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζα πξέπεη λα αληρλεπζεί 

κφλν κεηά απφ έλα θάξκαθν πνπ έρεη εγθξηζεί θαη ηελ πιήξε  

πξνθίι αζθαιείαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί κφλν λα 

είλαη γλσζηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά.  

Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαλφλεο είλαη ζπλεπψο αλαγθαία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα  πξφιεςε, ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ 

θαξκάθσλ.  Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κέρξη ηψξα 

έρνπλ γίλεη κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ  ηφρνο φηη 

ηα θάξκαθα πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ θνηλνηηθή αγνξά  

παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηά ηνπο.                  

Χζηφζν, ππφ ην πξίζκα ηεο εκπεηξίαο  απνθηεζεί θαη κεηά απφ 

αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο  

θαξκαθνεπαγξχπλεζε, έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ηα λέα κέηξα είλαη 

αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο  ιεηηνπξγία ησλ θνηλνηηθψλ 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ θαξκάθσλ γηα 

αλζξψπηλε  ρξήζε.  

     Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνηάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο Κνηλφηεηαο  ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, κέζσ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ νη δχν λνκηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηνκέα, 

κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
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δεκφζηαο πγεία, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ ηζρπφλησλ 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζίεο. 

 

 Οη εηδηθνί ζηφρνη είλαη:          

 

• Ζ πξφβιεςε ζαθψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηα βαζηθά 

ππεπζχλσλ θαη ζαθείο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο νπνίαο αζθνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπο. 

• Δμνξζνινγηζκφο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ, ψζηε λα παξαδψζεη κέηξα πνπ είλαη 

εμίζνπ θαη λα εθαξκνζηεί πιήξσο γηα φια ηα ζρεηηθά πξντφληα 

θαη ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ απνθπγή πεξηηηψλ 

έθζεζε ησλ αζζελψλ ζηελ θηλδχλνπο. 

• Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αζθάιεηα ησλ  

θάξκαθα θαη λα βειηησζεί ε δηείζδπζε ησλ βαζηθψλ 

πξνεηδνπνηήζεηο.  πζηήκαηα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο.  

• Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ », επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξείεο λα  

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο ζπλερψο κε ηαπηφρξνλε κείσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ.  

• Γηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηηθή θαη αλαινγηθή ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο ζρεηηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

θαξκάθσλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη δηαξζξσκέλε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή κειεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα κεηά 

ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή θαη κφλν  

ππφζεζε θαη ηελ πεξηνδηθή ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηηο εηθαδφκελεο 

παξελέξγεηεο.  

• πκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

θαη κέζσ άκεζσλ αζζελνχο αλαθνξά χπνπησλ αλεπηζχκεησλ 

αληηδξάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ αζζελψλ θαη ηελ πγεία-

πεξίζαιςε επαγγεικαηίεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

• Απινχζηεπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο , Κνηλφηεηαο κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν γηα ηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαη 

θάξκαθα ξπζκηζηηθψλ. 
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6.5.β Γεληθφ πιαίζην  

 

          Ζ Κνηλφηεηα δηαζέηεη λνκνζεζία γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε απφ ην 1965.  

     Μέρξη ζήκεξα δελ ππήξμε θακία ζπζηεκαηηθή επαλεμέηαζε ηεο 

θνηλνηηθήο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο λνκνζεζίαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

2004, ην Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο δξνκνιφγεζε κηα αλεμάξηεηε 

κειέηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλφηεηαο  ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Ζ αλεμάξηεηε έθζεζε καδί κε κηα επαθφινπζε 

επξχ θνηλφ δηαβνπιεχζεσλ απνθάιπςε αξθεηέο ειιείςεηο.  

 

 Τθηζηάκελεο δηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφηαζεο  

 

     Δλαξκνληζκέλνη θνηλνηηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε ρξήζε  

θαζνξίδνληαη ζε:  

 

• Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαη επνπηείαο ησλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα 

αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ 

Agency1, φζνλ αθνξά ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

ζχκθσλα κε ε δηαδηθαζία ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ (ε ιεγφκελε 

«θεληξηθή δηαδηθαζία»)  θαη  

 

• Οδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2001 πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε use2, φζνλ αθνξά ηηο γεληθέο  

θαλφλσλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε ρξήζε θαη ησλ 

εηδηθψλ θαλφλσλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα εγθξίλνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε.  

 

     Δλψ νη θαλφλεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ίδηα σο πξνο ηελ νπζία, 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο θαη δηάθνξα δηαηάμεηο επαλαιακβάλνληαη 

ζηα δχν λνκηθά θείκελα. Δίλαη ζθφπηκν γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ 

απινχζηεπζε απηφ κε ηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ηνπ 

θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε  

ρξήζε (νδεγία 2001/83/ΔΚ), θαη ηελ πνιιαπιή αλαθνξά ζε απηέο ζηνλ 
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θαλνληζκφ πνπ δηέπεη ην θεληξηθήο δηαδηθαζίαο (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004), κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θεληξηθά εγθεθξηκέλα πξντφληα κφλν 

φηαλ απηφ δηθαηνινγείηαη. 

 

 
 

πλνρή κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο θαη ζηφρνπο ηεο Έλσζεο 

 

     Οη πξνηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ην γεληθφ ζηφρν ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε ρξήζε, πνπ είλαη 

ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ  πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα ελ 

ιφγσ πξντφληα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  

     Δίλαη επίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 (1) ηεο πλζήθεο πεξί 

ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία πξνβιέπεη φηη έλα πςειφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  

     Ζ πξφηαζε είλαη επίζεο ζπλεπήο κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη 

ην Έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ 

θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, κέζσ ηνπ 7νπ Πξφγξακκα-πιαίζην γηα γεληθά θαη 

γηα ηα θαηλνηφκα θάξκαθα Initiative4 εηδηθφηεξα. Ζ πξφηαζε είλαη 

επίζεο ζπλεπήο κε ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη επηθχξσζε ησλ  ρξήζε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζκελψλ θάξκαθα events5.  

 

6.6  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ  

 

6.6.α  Γηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε  
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     Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηδίσο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηα θξάηε κέιε  Εεηήζεθε 

ε γλψκε ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

ηελ πξφηαζε απηή. Γηάθνξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζα απφ 

δηαβνχιεπζε, δειαδή δχν δηαδηθηπαθά δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο,  

εηδηθά εξγαζηήξηα, εξσηεκαηνιφγηα θαη δηκεξείο ζπλαληήζεηο.  

     Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ  

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

δχν ηκεκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  

νη επηκέξνπο απαληήζεηο ζηε δηαβνχιεπζε είλαη δηαζέζηκα. 

 

6.6.β Δθηίκεζε επηπηψζεσλ  

 

     Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ Δπηηξνπή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ Δπηπηψζεηο έγγξαθν 

«Αμηνιφγεζε» πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε.  

     πκπεξαζκαηηθά, ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ δείρλεη φηη ε αχμεζε 

ηεο ζαθήλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο ΔΔ, κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ  

Κνηλνηηθφ λνκηθφ πιαίζην, νδεγεί ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο δεκφζηα 

πγεία θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο ΔΔ.  

      Ο αξηζκφο ησλ θνηλνηηθψλ έξγσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή 

γλψζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο απφ αλάιπζε, κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε 

ειεθηξνληθή πγεία Records, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ 

έξεπλαο.  

6.6.γ  ΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ       

 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο  

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο 
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εμήο:  

1. αθψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ . 

2. Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξηέρεη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηθαιχπηνληαη 

ή αζαθείο αξκνδηφηεηεο γηα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο.  

3. Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

λνκνζεζία (θξάηνο κέινο, Οξγαληζκφο, νη θάηνρνη άδεηαο θπθινθνξίαο) 

δηεπθξηλίδνληαη θαη θσδηθνπνηεζεί θαη ε έλλνηα θαη ην πεδίν . 

4. Δπαγξχπλεζε ηεο νξζήο πξαθηηθήο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ζηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

      

 
 

      Σν θιεηδί θαζήθνληα ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 726/2004 δηαηεξνχληαη ζπλνιηθά, αιιά ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζην θέληξν ηεο Κνηλνηηθφ ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

εληζρχεηαη. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα παξακείλεη θεληξηθφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζε ζηελ Κνηλφηεηα, κε ηελ απμεκέλε 

ζπλεξγαζία θαη θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπο κεραληζκνχο. Οη 

επζχλεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο . 

     Οη θάηνρνη δηεπθξίληζε επίζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο ππνρξέσζεο ηεο εκπνξίαο ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ λα παξαθνινπζεί 

ζπλερψο ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φια  

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αξρψλ.  

Μηα λέα επηζηεκνληθή επηηξνπή αξκφδηα γηα ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο Οξγαληζκνχ, ε Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ζ επηηξνπή  

πξννξίδεηαη λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε ζηελ Κνηλφηεηα, κε ηελ παξνρή ζηήξημεο ηφζν γηα 

ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα Αλζξψπηλε Υξήζε εληφο ηεο Οξγαληζκφο 

(ππεχζπλνο γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ), θαζψο 
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θαη ε νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ. 

     Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνληαη απφ ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ (πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εζληθή άδεηα δηαδηθαζίεο). Ζ ζεηεία ηεο ζπληνληζηηθήο 

νκάδαο απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ζπζηάζεθε απφ ην άξζξν 27 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ είλαη απμεκέλε γηα 

ην θαιφ ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ.  

     Ζ θνηλνηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζνβαξψλ ζεκάησλ 

αζθάιεηαο ζε εζληθφ επίπεδν γηα εγθεθξηκέλα πξντφληα είλαη ξεχκα 

επέλδπζε κέζσ ζαθψλ θαη δεζκεπηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έλαξμε  

     Σα θξάηε κέιε, θαλφλεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα ζρεηηθά 

πξντφληα ζεσξνχληαη, ε αμηνιφγεζε δηαδηθαζία απφ ηελ 

Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο Risk Assessment ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, 

θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηελ ζπλέρεηα πνπ δφζεθε φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο, κε ζηφρν ηελ ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ κέηξσλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα.  

 

 
 

Γηαθάλεηα θαη επηθνηλσλία  

 

     Δληζρπζεί ε δηαθάλεηα αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ 

θαη ησλ θαλνληζηηθφ ζχζηεκα. αθήο, ΔΔ ζπληνληζκέλε κελχκαηα 

ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ζα  

βειηίσζε ηεο αζθαινχο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ.  

     Δλίζρπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Eudravigilance πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαζηεί ην κνλαδηθφ ζεκείν ηνπ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε εγθεθξηκέλν ζην Κνηλφηεηαο, επηηξέπνληαο θαηά ζπλέπεηα φιεο νη 

αξκφδηεο αξρέο λα ιακβάλνπλ, ηελ πξφζβαζε θαη ην κεξίδην  
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πιεξνθνξίεο ηελ ίδηα ζηηγκή, κε ηελ θαηάιιειε πξφζβαζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ Eudravigilance δεδνκέλα εμαζθαιηζκέλε.  

     Κνηλνηηθνχ ζπληνληζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

ηελ θαζηέξσζε ελφο Δπξσπατθφ web αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ-πχιε: Οη 

αξρέο ησλ επηθνηλσληψλ ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο λέεο ή αιιάδνληαο ηα 

δεηήκαηα αζθάιεηαο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηε λνκνζεζία. Γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ επηηξέπνληαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε, ν Οξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ζπληνλίζεη 

ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Δπηπιένλ, ν Οξγαληζκφο ζα πξέπεη 

λα ζπγθξνηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ επξσπατθήο web αζθάιεηα ησλ 

θαξκάθσλ-πχιε σο ε θχξηα πιαηθφξκα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ αληηκεησπίδνληαη ζε επίπεδν 

ΔΔ, θαη ζα πεξηιακβάλεη ζπλδέζκνπο ζε web-πχιεο ηνπ Αξκφδηεο αξρέο 

θξαηψλ κειψλ.  

     Δηζαγσγή ελφο λένπ «βαζηθά ζηνηρεία», ελφηεηα ζηελ πεξίιεςε ηνπ 

πξντφληνο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θχιιν νδεγηψλ πνπ ζπλνδεχεη θάζε 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ αγνξά ηεο 

Κνηλφηεηαο. Τπνρξεψζεσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο . 

     Δπί ηνπ παξφληνο λνκνζεζία απαηηεί ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ελφο «ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο» πνπ πξέπεη λα ππέβαιαλ ζηηο 

αηηήζεηο γηα άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα θάζε  

άδεηαο θπθινθνξίαο. Οη πξνηάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο 

απαίηεζε.  

 

 
 

"Αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πινίαξρνο": Με ηελ 

αίηεζε άδεηαο θπθινθνξίαο κφλν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη, αιιά απηφ είλαη 

ηζνξξνπεκέλν κε απαίηεζε γηα ηηο εηαηξείεο λα δηαηεξήζνπλ έλα 

ιεπηνκεξέο αξρείν ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ. ρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο 
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ησλ θηλδχλσλ θαη κε επεκβαηηθέο κειέηεο αζθάιεηαο Δμνξζνινγηζκφο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη ε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ κειινληηθφο (δειαδή κε 

βάζε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ) θαη φηη ε πςειήο 

πνηφηεηαο, κε δηαθεκηζηηθνχ . 

     Οη κειέηεο αζθάιεηαο γίλεη φηαλ δηθαηνινγείηαη απφ αλεζπρίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα. ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα, νη αηηνχληεο γηα ρνξήγεζε 

άδεηαο θπθινθνξίαο κπνξεί λα παξάζρεη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα, εάλ θξηζεί ζθφπηκν, θαη δελ 

ππάξρεη ξεηή λνκηθή βάζε γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ηεο δεηήζνπλ. Οη 

πξνηάζεηο πνπ απαηηνχλ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα θάζε 

θάξκαθν πνπ πξέπεη λα εγθξηζεί πξφζθαηα ζηελ Κνηλφηεηα  

(ή γηα ηα πθηζηάκελα πξντφληα κε βάζε ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο), ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ην πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, 

ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, θαη ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα πξντφλ.  

     Δλαξκνληζκέλα θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ 

επνπηεία ησλ non-interventional κειέηεο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αζθάιεηαο 

(δειαδή κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηηξεπφκελσλ πξντφλησλ  

φηη δελ είλαη θιηληθέο δνθηκέο), ηδίσο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κε 

πξνψζεζεο, θαζψο θαη ην παξαθνινχζεζε ησλ ηπρφλ δεδνκέλσλ 

αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ ζε ηέηνηεο κειέηεο. Γπζκελείο εθζέζεηο 

ππφζεζε λαξθσηηθψλ αληίδξαζε. Οη ηζρχνληεο θαλφλεο ππνβνιήο 

εθζέζεσλ ηζρχνπλ εμίζνπ γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο γλσζηνχο θηλδχλνπο, ππνβάιινληαη ζε δηάθνξεο 

αξρέο, φηαλ είλαη έλα πξντφλ πνπ έρεη εγθξηζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία  

Κξάηνο κέινο, θαη λα νδεγήζεη ζε επαλάιεςε ησλ εθηηκήζεσλ, θαζψο 

δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ νκάδα αμηνινγήζεηο απφ ηα πξντφληα ή 

νπζίεο. Δθηφο απηνχ, ε έλλνηα ηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο ζπλδέεηαη κε 

ην παξελέξγεηεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (π.ρ. ιφγσ 

ζθαικάησλ ζηε ζεξαπεία ή ππεξβνιηθήο δφζεο) δελ έρνπλ αλαθεξζεί 

θαη 'αλάγθε. 

      Οη πξνηάζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα θάλνπλ αλαθνξά αλάινγε πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο αζζελείο λα αλαθέξνπλ ηελ πιεπξά 

ηνπο απνηειέζκαηα, θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ιάζε θαη ππεξβνιηθήο 

δφζεο θαξκάθσλ. Απινπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ εθζέζεσλ αληίδξαζεο. 

Πξνηείλεηαη λα απινπνηεζεί ζεκαληηθά εθζέζεσλ θαλφλεο πξνβιέπνληαο 

φηη φια ηα δεδνκέλα αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ 
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ηελ εκπνξία θαηφρσλ αδεηψλ θαη ηα θξάηε κέιε απεπζείαο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ Eudravigilance. Χο απνηέιεζκα ηνπ λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ, δελ ζα είλαη πιένλ απαξαίηεην λα πξνβιέπνπλ 

δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο θαλφλεο γηα ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία θαη θάξκαθα πνπ εγθξίλνληαη ζηα 

θξάηε κέιε.  

      

 
 

Παξαθνινχζεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

  

     Ο Οξγαληζκφο πξέπεη λα αλαιάβεη έλα λέν θαζήθνλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηιεγκέλσλ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο 

εθζέζεηο γηα ηελ είζνδν πεξίπησζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ Eudravigilance.  

     θάικαηα κε θάξκαθα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα αλεπηζχκεηε 

ελέξγεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηα θάξκαθα. Ο 

νξηζκφο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζζεί ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη εηαηξείεο έθζεζε ιάζε 

θάξκαθα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ζην  

νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηα θάξκαθα θαη λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θνηλή ρξήζε δεδνκέλσλ (αθφκε θαη 

κεηαμχ ησλ αξρψλ γηα ηα θάξκαθα θαη ηηο αξρέο γηα ηελ αζζελή  

αζθάιεηα).  

     Καηαζηήζεη ζαθέο ε λνκηθή βάζε γηα ηνπο αζζελείο λα αλαθέξνπλ 

χπνπηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ. Πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη άιιεο ζρεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο αζθάιεηαο .Δπί ηνπ 

παξφληνο, επηθαηξνπνηεκέλεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα είλαη 

ζπγθεληξσηηθφο θαηάινγνο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη, φπσο γηα  

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο εθζέζεηο, ππνβάιινληαη γηα φια ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θακία δηάηαμε  

πξνο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο νκάδαο θαη εθηηκήζεηο απφ ηα πξντφληα ή 

νπζίεο, απηφ νδεγεί ζε επαλάιεςε παξαηεξήζεηο θαη εθηηκήζεηο. Ζ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξντφληνο σο απνηέιεζκα απηψλ 
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ησλ αμηνινγήζεηο δελ ξπζκίδεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Οη πξνηάζεηο γηα ηελ απινχζηεπζε πεξηνδηθή  

αζθάιεηα ππνβνιή έθζεζεο ελεκέξσζε απφ ηε βηνκεραλία θαη λα 

θαηαζηεί αλάινγε κε ηε γλψζε ζρεηηθά ηεο αζθάιεηαο / θηλδχλνπ ηνπ 

πξντφληνο, ζα εηζαγάγεη ηελ εξγαζία ησλ κεραληζκψλ θαηαλνκήο γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο, κε εμέρνληα ξφιν ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηελ 

Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο Risk Assessment πκβνπιεπηηθή  

Δπηηξνπή, θαη ηαρχηεξε επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξντφληνο 

κε ηε δεκηνπξγία ζαθνχο δηαδηθαζίεο.  

     Χο απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

αληελδείμεηο άκεζα κε ηελ Eudravigilance βάζε δεδνκέλσλ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο αζθάιεηαο έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα 

γίλεη κηα αλάιπζε θηλδχλνπ-νθέινπο ελφο θαξκάθνπ θαη φρη κηα 

ιεπηνκεξή παξνπζίαζε αηνκηθέο εθζέζεηο πεξίπησζε. Δθηφο απηνχ, νη 

απαηηήζεηο γηα πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα γίλεη αλάινγε κε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα θάξκαθα, θαη ε ηαθηηθή γλσζηνπνίεζε 

δελ είλαη είλαη πιένλ απαξαίηεηα γηα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη ρακεινχ 

θηλδχλνπ ή φπνπ ε αλαθνξά ζα είλαη ε επαλάιεςε ησλ (κε ηε 

δπλαηφηεηα γηα ad-hoc αηηήκαηα γηα ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα).  

     Ρεηή πξφβιεςε γηα ηελ θαλνληζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ πεξηνδηθψλ αζθάιεηα ελεκεξσκέλεο εθζέζεηο, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζαθήο ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

αμηνινγήζεηο θαη ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηελ Κνηλφηεηα.  

     Οη πξνηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε 

ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα, κε έληνλε ζπκκεηνρή Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο Κηλδχλσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Μηα εληαία 

αμηνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ αζθάιεηαο γηα 

ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα άδεηα εγθαηάζηαζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα φια ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα  

δξαζηηθή νπζία, πξνβιέπεηαη. Γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, έλα εληαίν αμηνιφγεζε ζα πξέπεη 

επίζεο λα δηεμαρζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ πξντφληα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη 

πξντφληα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή.  

 

Ννκηθή βάζε  
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     Ζ πξφηαζε βαζίδεηαη ζην άξζξν 95 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ. Σν άξζξν 95, 

πνπ νξίδεη ην δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο ηνπ άξζξνπ 251, ζπληζηά ηε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 

14 ηεο πλζήθεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εκπνξεπκάησλ (άξζξν 14 (2)), ζε απηφ πεξίπησζε ηα θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε.  

     Λακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ην γεγνλφο φηη νη θαλνληζκνί πεξί 

θαξκάθσλ πξέπεη λα βαζηθά απνβιέπεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, δεδνκέλνπ φηη ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ηέζεθε ζε ηζρχεη, ην 

άξζξν 95 απνηειεί ηε λνκηθή βάζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/20046, 

δεδνκέλνπ φηη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά ηα θάξκαθα ηείλνπλ λα 

παξεκπνδίδνπλ ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ζ δξάζε γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη έγθξηζεο θάξκαθα δηθαηνινγείηαη σο 

εθ ηνχηνπ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή εμάιεηςε 

απηψλ ησλ εκπνδίσλ.  

 

Δπηθνπξηθόηεηαο  

 

     Κνηλνηηθνχο θαλφλεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε ηα 

ίδηα πξφηππα ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα. Απνθιίλνπζεο δξάζεο απφ ηα 

θξάηε Μέιε ζα εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε αληαιιαγή δεδνκέλσλ αζθάιεηαο 

θαη ζα απμήζεη ην δηνηθεηηθφ θφξην γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηε 

βηνκεραλία. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζα ζηεξνχζε απφ ηα θξάηε , Κξάηε 

κέιε ε πξφζβαζε ζηηο θαιχηεξεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηα θάξκαθα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θάξκαθα θαη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ.  

     Ζ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ έδεημε φηη νη ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλνηηθήο ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κέζσ 

ηεο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ελψ θέξεη 

πξαγκαηηθέο βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα, ζα ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα θάλεη 

ην βήκα βειηίσζε αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κείσζε ησλ κεγάισλ 

δεκφζησλ βάξνο ηεο πγείαο ησλ παξελεξγεηψλ  
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θαξκαθεπηηθά πξντφληα.  

 

 
 

Η αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο  

 

     Ζ πξφηαζε έρεη ζρεδηαζηεί κε πξνζνρή ζε ζηελφ δηάινγν κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, ηδίσο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαηά ηελ νπνία νη 

άκεζεο ππνρξεψζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο δελ επηβάιιεη πεξηηηφ 

θαλνληζηηθφ θφξην. Ζ πξφηαζε βαζίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ αξκφδηεο αξρέο), ηηο δηαδηθαζίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ εθζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαπνκπήο), 6 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 βαζίδεηαη επίζεο ζην 

άξζξν 152 (4) (β), φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ θηεληαηξηθψλ  

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ζεκεξηλψλ 

πξνηάζεσλ.  

     Ζ πξφηαζε πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη έηζη 

κέγηζηε φθεινο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Με ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Κνηλνηηθφ ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ε 

πξφηαζε ζα απειεπζεξψζεη πφξνπο πνπ δαπαλψληαη ζήκεξα  

ζρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε επαλάιεςε θαη πνιχπινθσλ δηνηθεηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ πφξσλ απηψλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχνληαη ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσληψλ 

ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ θαξκάθσλ . 

     Ζ πξφηαζε δελ ππεξβαίλεη απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, δειαδή λα ελίζρπζε θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ 

θνηλνηηθψλ ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Ζ αμηνιφγεζε αληηθηχπνπ  

δείμεη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηε βηνκεραλία κε ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο γηα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο (εζληθέο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ) πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηα ηέιε ηεο βηνκεραλίαο. Απηή ε 

αχμεζε ην θφζηνο είλαη ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνβιεπφκελε 

κείσζε ηνπ ζηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ  

λνζνθνκείν θαη παξαηεηακέλε λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ  

πξντφληα.  

 

Δπηινγή ησλ κέζσλ  

 

     Ζ πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε γηα ηα θάξκαθα πξντφληα γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 θαη ζηελ 

νδεγία 2001/83/ΔΚ, θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο ζεσξνχληαη σο εθ ηνχηνπ ηα πιένλ 

θαηάιιεια λνκηθά κέζα.  

 

 

Γεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο  

Ζ πξφηαζε δελ έρεη επηπηψζεηο γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

 

Απινχζηεπζε  

 

     Ζ πξσηνβνπιία απηή είλαη αλαθέξεηαη ζηελ αηδέληα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο σο 2008/ENTR/003. Δίλαη κέξνο  

ηεο Δπηηξνπήο Ννκνζεηηθφ πξφγξακκα θαη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην 

2008, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 1 (ηξαηεγηθψλ θαη Πξσηνβνπιίεο 

πξνηεξαηφηεηαο) 7. Οη πξνηάζεηο πεξηιακβάλνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απινπνίεζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, φπσο: 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξρψλ πνπ ζα κεγηζηνπνίεζε ηεο 
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δηαζέζηκεο εκπεηξνγλσκνζχλεο , θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ θαη 

εληζρπκέλν ξφιν γηα ην ζπληνληζκφ νκάδα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη ηε 

κείσζε ησλ αιιεινεπηθάιπςε ησλ πξνζπαζεηψλ , απινπνηεκέλε 

παξελέξγεηα θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ελεκέξσζεο αζθάιεηα θαη  

χζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θχξην αξρείν ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο.  

 
Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο  

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ.  

 

 

ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλνηηθή θσδηθφο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ)  

 

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ  Έρνληαο ππφςε ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην Άξζξν 95, Έρνληαο ππφςε ηελ 

πξφηαζε ηεο Commission8, Έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Committee9, Δλεξγψληαο 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 251 ηεο 

Treaty10, Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα:  

 
 

(1) Οδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε use11 ζεζπίδεη 

ελαξκνληζκέλνπο θαλφλεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ηελ επνπηεία θαη  
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θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ εληφο ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

 

(2) θαλφλεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο ε πιήξεο πξνθίι αζθαιείαο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί κφλν είλαη γλσζηφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά.  

 

(3) Τπφ ην πξίζκα ηεο απνθηεζείζαο εκπεηξίαο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, 

έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε γηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε ρξήζε.  

 

(4) Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ξχζκηζε ησλ θαξκάθσλ ζα 

πξέπεη λα λα απνζθνπνχλ βαζηθά ζηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

ν ζηφρνο απηφο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε κέζα πνπ δελ εκπνδίδνπλ 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αζθαιψλ θαξκάθσλ πξντφλησλ εληφο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο Κνηλνηηθφ ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, νη απνθιίζεηο σο θξάηνο κέινο δξάζεο γηα  

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ δεκηνπξγεί 

εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Γηα 

ηελ πξφιεςε ή ηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ εκπνδίσλ ησλ πθηζηάκελσλ  

δηαηάμεηο πεξί θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί θαη λα εμνξζνινγηζκφο.  

 

(5) Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, ν νξηζκφο ησλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ ζα 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη δελ θαιχπηεη κφλν 

επηβιαβήο θαη αθνχζηεο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε 

ρξήζε ελφο θαξκάθνπ θαηά ηελ θαλνληθή δφζεηο, αιιά θαη θάξκαθα  

ιάζε θαη ηηο ρξήζεηο εθηφο ηεο εγθεθξηκέλεο πεξίιεςεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ηδίσο ε θαθή ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε 

ηνπ πξντφληνο.  

 

(6) Ο θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο επηηξέπεηαη θαξκαθεπηηθά 
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πξντφληα, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

θχξην αξρείν κφληκα πξνζβάζηκν γηα επηζεψξεζε. Οη αξκφδηεο αξρέο ζα 

πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ. Μηα ζχλνςε 

ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη σο εθ 

ηνχηνπ κε ηελ αίηεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη πεξηιακβάλνπλ κηα 

αλαθνξά ζηελ ηνπνζεζία φπνπ ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

Master Φάθεινο γηα ην ελ ιφγσ θάξκαθν είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε 

πξφζβαζε γηα επηζεψξεζε.  

 

(7) Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο γηα θάζε επηκέξνπο 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο απφ ηελ θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ θηλδχλνπ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εληνπίζηεθαλ, νη δπλεηηθνί θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ. Πξέπεη  

επίζεο λα πξνβιεθζεί φηη νη ηπρφλ βαζηθά κέηξα πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο σο πξνυπνζέζεηο.  

 

(8) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα  

εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ, νη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα απαηηνχλ αζθάιεηα κεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηά ην ρξφλν 

ηεο ρνξήγεζεο ηνπ άδεηαο θπθινθνξίαο ή αξγφηεξα, θαη ε απαίηεζε απηή 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί σο πξνυπφζεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο.  

 

(9) Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη άδεηα ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί 

ζε κεηά ηελ έγθξηζε κειέηε γηα ηελ αζθάιεηα ή φηαλ ππάξρνπλ 

πξνυπνζέζεηο ή πεξηνξηζκνχο κε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ, ηνπ θαξκάθνπ πξντφλ ζα πξέπεη 

λα παξαθνινπζνχληαη εληαηηθά ζηελ αγνξά. Αζζελψλ θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα 

αλαθέξνπλ φιεο ηηο χπνπηεο παξελέξγεηεο φπσο θαξκαθεπηηθά πξντφληα, 

θαη δεκνζίσο δηαζέζηκν θαηάινγν ησλ θαξκάθσλ απηψλ, πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ κέρξη ζήκεξα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ 

πνπ ζπζηάζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα ηε 

ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη  

επνπηείαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή 
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ρξήζε θαη γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθφ Agency12 Φαξκάθσλ (εθεμήο ν 

«Οξγαληζκφο»).  

 

(10) Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη 

νη αζζελείο λα εληνπίδνπλ εχθνια ηηο πην ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ην θχιιν νδεγηψλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθφ ηκήκα ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ θαη πιεξνθνξίεο πψο λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο.  

 

(11) Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη νη επζχλεο ησλ θαηφρσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο  

γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα 

απνζαθεληζζεί. Σν θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρψλ γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

πνπ κπνξεί επηπηψζεηο γηα ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε φηη ην πξντφλ πιεξνθνξίεο πνπ δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα. Χο 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηφο ησλ 

φξσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπο, απηέο νη επζχλεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ παξέρνληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ ή 

άιισλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θαξκάθνπ, ε νπνία δελ είλαη ζε χκθσλα κε ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Οκνίσο, ζθφπηκν λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ φιεο 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θαξκάθνπ.  

 

(12) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ε εληνιή ηεο 

νκάδαο ζπληνληζκνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 27 ηεο .Ζ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ εμέηαζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε φζνλ 

αθνξά φια ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Σα θξάηε κέιε. Γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ λέσλ θαζεθφλησλ ηεο, ε νκάδα ζπληνληζκνχ πξέπεη 

λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ζαθψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά 

ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε απαηηείηαη, ε πηνζέηεζε γλσκνδνηήζεσλ, ηε 

δηαθάλεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνξξήηνπ ησλ 
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κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη εζληθνχο θνξείο.  

 

(13) Με ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ίδην ην επίπεδν ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηφζν ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ  

εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο νκάδαο 

ζπληνληζκνχ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθαιεζηεί ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκβνπιέο ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

(14) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επηθάιπςε ησλ εξγαζηψλ, κία κφλν 

γλψκε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα άδεηα 

εγθαηάζηαζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε. Ζ ζπκθσλία ζην 

πιαίζην ηεο νκάδα ζπληνληζκνχ πξέπεη λα αξθεί γηα ηελ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε νιφθιεξε ηελ 

Κνηλφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζπκθσλία ζην νκάδα 

ζπληνληζκνχ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί λα εθδψζεη απφθαζε 

γηα ηελ απηή ηελ έλλνηα, απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε.  

 

(15) Μηα εληαία αμηνιφγεζε ζα πξέπεη επίζεο λα δηεμαρζεί ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα 

εγθξηζεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηα πξντφληα άδεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην  

Δπηηξνπή πξέπεη λα ζεζπίζεη ελαξκνληζκέλα κέηξα γηα φια ηα ζρεηηθά 

πξντφληα Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Κνηλφηεηαο.  

 

(16) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ρξήζηκεο γηα ηελ 

επνπηεία ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά εηθαδφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ 

θαξκάθνπ, γηα ηελ θαθή ρξήζε, θαηάρξεζε θαη ιάζε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηεο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ ππνζέζεσλ χπνπησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαξκάθνπ.  

 

(17) Γηα λα απμεζεί πεξαηηέξσ ην ζπληνληζκφ ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, Κξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη 
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νξηζκέλα θαζήθνληα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο άιιν θξάηνο κέινο.  

 

(18) Πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ε αλαθνξά χπνπησλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ θάηνρνη άδεηαο θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ηηο αληηδξάζεηο κφλν λα βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ 

επεμεξγαζίαο πνπ ζην άξζξν 57 (1) (δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004 (ζην εμήο EudraVigilance βάζε δεδνκέλσλ »).  

 

(19) Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην επίπεδν ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηα θάξκαθα web αζθάιεηα-πχιεο. Γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ, νη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο πξέπεη παξέρνπλ νη αξρέο 

κε ηελ πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο αξρέο πξέπεη λα παξέρνπλ κεηαμχ ηνπο κε κηα ηέηνηα 

πξνεηδνπνίεζε.  

 

(20) Οη θνηλνηηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε πξέπεη 

λα εμαθνινπζήζνπλ λα επηθαινχληαη ηελ θξίζηκε αζθάιεηα ξφινο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαη ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηηο γεγνλφο φηη νη αζζελείο είλαη επίζεο ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηηο 

παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ. Απηφ είλαη ζθφπηκν λα δηεπθνιπλζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ππφπησλ παξελεξγεηψλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηφζν 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη αζζελείο, θαη λα ζηε δηάζεζή ηνπο 

κεζφδνπο γηα ηελ ελ ιφγσ αλαθνξά.  

 

(21) Χο απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

αληελδείμεηο άκεζα κε ηελ EudraVigilance βάζε δεδνκέλσλ, είλαη 

ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πεξηνδηθήο αζθάιεηα  

ελεκεξσκέλεο εθζέζεηο έηζη ψζηε λα παξνπζηάζεη κηα αλάιπζε ηνπ 

θηλδχλνπ-νθέινπο ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαη φρη κηα ιεπηνκεξή 

παξάζεζε ησλ επηκέξνπο πεξίπησζε εθζέζεσλ πνπ έρνπλ ήδε  

ππνβάιινληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Eudravigilance. 

 

(22) Οη απαηηήζεηο γηα πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγεο πξνο ηνπο θηλδχλνπο ηίζεληαη απφ ηα θάξκαθα. 

Πεξηνδηθέο εθζέζεηο ελεκέξσζεο ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα  

ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηα πξφζθαηα 

εγθεθξηκέλα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ε ηαθηηθή γλσζηνπνίεζε δελ 
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πξέπεη λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ θνηλή, θαζηεξσκέλεο ρξήζεο,  

ζπλαίλεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο, νκνηνπαζεηηθά, ή παξαδνζηαθή ρξήζε 

είλαη λενινγεκέλα θπηηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Χζηφζν, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο πγείαο, νη αξρέο πξέπεη λα απαηηνχλ  

επηθαηξνπνηεκέλεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ 

απηψλ, φηαλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηηκεζεί θηλδχλνπ ή επαλεμέηαζε ηεο 

επάξθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξντφληνο.  

 

(23) Τπάξρεη αλάγθε λα απμεζεί ε απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ πφξσλ κεηαμχ 

ησλ αξκφδησλ αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα. Πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα 

εληαία αμηνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφληα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε.  

 

     Ζ "πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

ησλ θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ν θαλνληζκφο 

(EC)αξηζ.726/2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαη 

επνπηείαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή 

ρξήζε θαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 

», εθδόζεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2008. 
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Κεθάιαην 7 

 

 

 

πκπεξάζκαηα – Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 
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     Ζ δηαξθψο εληεηλφκελε ζηξνθή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ πξνο ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ απαηηεί ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. πλεπψο , απαηηείηαη ε εμέιημε (evolution) 

ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη αλάπηπμε 

(development)  λέσλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Γειαδή , ζπζηεκάησλ πνπ επεθηείλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο επεμεξγαζίαο δνζνιεςηψλ ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο , ζπλέξγεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ. Παξάιιεια απηά ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη επέιηθηα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζρεηηθά 

εχθνια θαη γξήγνξα ζε αιιαγέο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

επηηάζζνληαη απφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 

     Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ εμέιημε 

ππαξρφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα , φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ , κε 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ 

επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα. Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Internet , ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηππνπνηήζεσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ξνήο εξγαζηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ 

δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ησλ αζζελψλ 

     ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο γηα ηελ παξνρή 

ζπλερνχο νινθιεξσκέλεο θαη ζπκκεηνρηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηνπο 

αζζελείο κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξσηφηππσλ 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ηεο δηαδηθαζηνζηξεθνχο θαη ηεο 

ππεξεζηνζηξεθνπο πξνζέγγηζεο ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο θξνληίδαο δηφηη πξνζθέξεη ηα 

αθφινπζα :    

 

 Τπνζηήξημε, νινθιήξσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 
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 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπλέξγεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ ζηηο δηεπηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο ησλ 

αζζελψλ φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Αζθαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ θαη νινθιήξσζε ησλ 

ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε 

ρακεινχ θφζηνπο ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 Γεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ θαη απηνηειψλ ζπζηαηηθψλ 

ινγηζκηθνχ θαη δεκνζίεπζε απηψλ ζην Internet ππφ κνξθή 

ππεξεζηψλ , νη νπνίεο κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ίδηνπ ή θαη άιισλ 

νξγαληζκψλ.   

 Οινθιήξσζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ησλ αζζελψλ. 

 Παξνρή αζθαινχο πξφζβαζεο ζε νινθιεξσκέλε ηαηξηθή 

πιεξνθνξία ησλ αζζελψλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο ρξήζεο ππαξρφλησλ 

ππνδνκψλ θαη ζπζηαηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ ησλ 

νξγαληζκψλ. 

 Δχθνιε πξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 
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