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Οι Επικεφαλής των Οργανισμών Φαρμάκων (HMA) συγκροτούν το Δίκτυο των 
αρμόδιων Εθνικών Αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση θεμάτων των 
φαρμακευτικών προϊόντων που αφορούν ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στoν 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι Επικεφαλής επικεντρώνονται στο συντονισμό και την 
εναρμόνιση των συναφών πολιτικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λήψη 
αποφάσεων και τη συναίνεση για στρατηγικά θέματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Κανονιστικό Δίκτυο που αφορά στα φάρμακα. Στόχο έχουν  την προώθηση και 
προστασία της υγείας ανθρώπινου και ζωικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι 
ασθενείς και τα ζώα έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα  ποιότητας υψηλού 
επιπέδου, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Σημαντικά θέματα που απασχολούν 
το Δίκτυο είναι ακόμη, θέματα φαρμακο-επαγρύπνησης, η διαχείριση του κινδύνου και 
η διάχυση βέλτιστων πρακτικών. Υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας που καλύπτουν  
ειδικούς τομείς ευθύνης  καθώς και από την Εκτελεστική Διοίκηση και τη Μόνιμη 
Γραμματεία. 
Οι Πρόεδροι (Επικεφαλής) των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών, εργάζονται για να 
εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο κατευθύνσεων των νομοθετικών και κανονιστικών 
διαδικασιών για τα φάρμακα εντός του κοινοτικού συστήματος, καθώς και ένα κοινό 
φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την Κοινότητα. 
Η (HMA) συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Δικτύου Φαρμάκων 
(European Medicines Regulatory Network).  
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The Heads of Medicines Agencies (HMA) is a network of the Heads of the National 
Competent Authorities whose organiza-tions are responsible for the regulation of 
Medicinal Products for human and veterinary use in the European Economic Area. They 
focus on EU coordination and harmonisation, decision-making and con-sensus on 
strategic issues on the European Medicines Regulatory Network, with an aim at 
promoting and protecting human and animal health by ensuring that patients and 
animals have access to medicinal products which are of a high standard of quality, 
safety and efficacy. Within this network pharmaco-vigilance, risk management, 
enforcement and quality issues became part of the core business activities. 
The heads of the Competent Authorities of the Member States provide a guiding 
framework within the Community system of   legislation   and   regulation   processes of 
medicines, as well as a common forum for the exchange of views on issues of interest to 
the Community.   
The HMA cooperates with the European Medicines Agency and the European 
Commission in the operation of the European Medicines Regulatory Net-work. 
The Heads of Medicines Agencies is supported by working groups covering specific 
areas of responsibility and by the HMA Management Group and Permanent Secretariat. 
 


