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1. Τα νέα δεδομένα - το νέο 

οικονομικό περιβάλλον





Nέος Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. Συνοπτικά:

• Αποτελεί τον πρώτο κανονισμό που αφορά Κλινικές μελέτες 

• Έχει ως στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών κατάθεσης / έγκρισης των 

κλινικών μελετών σε όλες τις χώρες με περιοριστικά χρονοδιαγράμματα για 

να γίνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσέλκυση νέων 

μελετών.

Νέος Κανονισμός (ΕΕ) για κλινικές δοκιμές φαρμάκων που 
προορίζονται για τον άνθρωπο 



Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Έχει αναγνωριστεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο η σημασία των Κλινικών 

μελετών να λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη . 

• Υπολογίζεται ότι περίπου 4000 Κλινικές μελέτες λαμβάνουν χώρα 

ετησίως στην ΕΕΑ 

• 35 δις εκ. ευρώ επενδύσεων!!!

Λόγω αυξημένου ανταγωνισμού:

• Απόφαση για γρηγορότερες διαδικασίες

• Εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλες τις χώρες μέλη σε επίπεδο 

ΕΟΦ και ΕΕΔ





Πώς αποφασίζεται κυρίως σε ποια χώρα θα διενεργηθεί μια 
κλινική μελέτη

Δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι αναμφίβολα οι κάτωθι:

Κατάλληλος αριθμός ασθενών

Χρόνος έναρξης της κλινικής μελέτης 
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Χρόνος έγκρισης μιας μελέτης στην Ελλάδα

Αν και βρίσκεται σε ισχύ ο Νόμος ΦΕΚ 390/2013 (Εθνική Σύμβαση και 

διαδικασία υπογραφής σύμβασης κλινικής μελέτης), παρατηρείται ότι:

• Χρόνος Έγκρισης από ΕΟΦ και ΕΕΔ είναι παρόμοιος με τις άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Διαδικασία έγκρισης σε Επίπεδο Νοσοκομείου & ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ είναι 

χρονοβόρα με το πρόβλημα να εστιάζεται σε επίπεδο Επιστημονικού + 

Διοικητικού Συμβουλίου



Πιο συγκεκριμένα

* Από συγκεκριμένο  δείγμα κλινικών μελετών

ΙΣΚΟΣ Χ, ΝΑΚΟΣ Χ. Κλινικές μελέτες στην Ελλάδα , Παρουσίαση  06-2016
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Τωρινή κατάσταση

• Από τα 35 δισ. ευρώ που διατίθενται παγκοσμίως για εκπόνηση 

κλινικών ερευνών, η Ελλάδα απορροφά μόλις και μετά βίας 80 εκατ. 

ευρώ, τη στιγμή που το Βέλγιο -με πληθυσμό ανάλογο της χώρας μας-

προσελκύει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ ετησίως. 

• Γραφειοκρατία, εξαιρετικά υψηλή φορολογία επιχειρήσεων που 

χρηματοδοτούν μελέτες, έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ 

Υγειονομικών Περιφερειών, διοικήσεων νοσοκομείων και γιατρών, η 

απουσία διάθεσης των ίδιων των γιατρών να αφοσιωθούν σε μία τόσο 

σκληρή εργασία ιδίως όταν δεν υπάρχουν κίνητρα είναι μερικοί από 

τους λόγους, για τους οποίους η Ελλάδα δεν μπορεί να προσελκύσει 

περισσότερες μελέτες. 



Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;

Οφέλη προς τους ασθενείς (1/2):

• Περίπου 5000 ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, 
ιδιαίτερα σε σοβαρά , σε χρόνια ή και σπάνια νοσήματα όπου υπάρχουν 
ακάλυπτες σημαντικές ιατρικές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών οι συμμετέχοντες ασθενείς έχουν:

• καλύτερη ιατρική φροντίδα χωρίς επιβάρυνση του ασφαλιστικού τομέα 
και του νοσοκομείου

•δωρεάν επισκέψεις, διαδικασίες, εξετάσεις καθώς και φάρμακα, στα 
πλαίσια της μελέτης

•εντατικότερη απ’ ότι συνήθως παρακολούθηση των συμπτωμάτων και 
της κατάστασης της υγείας του ασθενούς κατά τη διάρκεια της μελέτης



Οφέλη προς τους ασθενείς (2/2):

• Οι συμμετέχοντες σε όλες τις περιπτώσεις είναι εθελοντές, οι οποίοι δεν 
λαμβάνουν καμία χρηματική αμοιβή και μπορούν να αποχωρήσουν 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης, εφόσον αυτό 
κριθεί περίθαλψή από τον ερευνητή ή οι ίδιοι το θελήσουν, χωρίς καμία 
επίπτωση στην περίθαλψή τους

• Έχουν καλύτερη φαρμακευτική περίθαλψη

• Έχουν πρώιμη πρόσβαση σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν ακόμα 
στην Ελλάδα

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Οφέλη προς τους ερευνητές και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (1/2):

• 1 Κλινική Μελέτη συνεπάγεται 3,5 θέσεις ερευνητικού προσωπικού ανά 

κλινικό κέντρο της μελέτης

• Εξειδικευμένες κλινικές και ερευνητές έχουν την δυνατότητα χρήσης 

καινοτόμων θεραπειών, δημοσιεύσεων και ερευνητικών κονδυλίων

• Νέοι ειδικευμένοι ιατροί ερευνητές έχουν απασχόληση---ευκαιρία για 

brain gain επιστημόνων, μιας που σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ 

περισσότεροι από 427,000 νέοι άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα, οι 

περισσότεροι από αυτούς, έχοντας πολύ ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο. 

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Οφέλη προς τους ερευνητές και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (2/2):

• Η επένδυση σε ερευνητές και επαγγελματίες υγείας με τη διεξαγωγή 
κλινικών μελετών συμβάλλει στην αύξηση της επιστημονικής και της 
ακαδημαϊκής έρευνας στη χώρα. Οι κλινικές μελέτες ωφελούν την 
ερευνητική κοινότητα στο εσωτερικό μιας χώρας με τη διαμόρφωση 
περιβάλλοντος για υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς 
συνεργασίες. 

• Παράλληλα, οι επαγγελματίες υγείας με την εισαγωγή νέων φαρμάκων 
στη θεραπευτική φαρέτρα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης 
θεραπείας ανά περίπτωση.

• Το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας εξοικονομεί την δαπάνη 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται πλήρως δωρεάν στους 
συμμετέχοντες

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Οφέλη προς την οικονομία του Κράτους(1/3):

• 1 Κλινική Μελέτη αποφέρει έμμεσα οφέλη από δωρεάν φάρμακα & 

εξετάσεις περίπου 230.000 ευρώ

• 1 Κλινική Μελέτη αποτελεί επένδυση 250.000 ευρώ

• 1 Κλινική Μελέτη αποδίδει 50.000 ευρώ στα Νοσοκομεία/ΥΠΕ

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Οφέλη προς την οικονομία του Κράτους(2/3):

•Οι αποζημιώσεις των ερευνητών διενεργούνται διαφανώς & 
φορολογούνται και αποδίδονται εισφορές

•Παράβολα ΕΟΦ: 1 Κλινική Μελέτη (5,1 τροποποιήσεις) αποδίδει 13.200 
ευρώ στον ΕΟΦ

•Τα Νοσοκομεία παρακρατούν το 15-20% του προϋπολογισμού των 
μελετών ,ενώ οι ΥΠΕ το 5% για την οικονομική διαχείριση

Συμπέρασμα:

Δηλαδή, πάνω από 60% του προϋπολογισμού της μελέτης, πηγαίνει στο 
Δημόσιο Ταμείο υπό μορφή κρατήσεων ή φόρων.

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Οφέλη προς την οικονομία του Κράτους(3/3):

• Δημιουργούν νέες εταιρείες παρακολούθησης των Κλινικών Μελετών 
(Contract Research Organizations), 

• Εγκατάσταση Πολυεθνικών CROs στην Ελλαδα

• Απασχολούν άνεργους νέους επιστήμονες και δημιουργούν θέσεις εργασίας 
υψηλών προδιαγραφών  Μείωση της ανεργίας, όπως επίσης να 
επαναπατρίσουν τους χιλιάδες επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα λόγω 
κρίσης (μετατροπή του brain drain σε brain gain)

Γιατί είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;



Ορισμένες Προτάσεις για καίριες παρεμβάσεις

• Άμεση εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών ΕΟΦ/ΕΕΔ ως 
προς τον νέο  Κανονισμό της Ε.Ε.

• Κατάργηση της υποχρέωσης μετάφρασης όλου του Πρωτοκόλλου στα 
Ελληνικά

Κέρδος: 

•15-25 ημέρες στο χρόνο ενεργοποίησης της μελέτης

•Από 2000 έως και 5000 ευρώ η επιβάρυνση για τις εταιρείες 

• Υποχρέωση υπογραφής των συμβάσεων σε λιγότερο από 45 μέρες (πλήρης 
εφαρμογή του ΦΕΚ390/ΦΕΒ2013) – υποχρέωση εκ μέρους της διοίκησης 
Νοσοκομείου/ΕΛΚΕ/ ΕΛΚΕΑ να τεκμηριώσουν οποιαδήποτε καθυστέρηση.

• Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής από όλες τις υπηρεσίες για όλα τις 
Εγκρίσεις & Συμβάσεις.

• Aπλούστευση διαδικασιών και παροχή κινήτρων αναφορικά με την απόδοση 
αμοιβών στους ερευνητές





1.2 δις

800  εκατ.

320 εκατ.

140 εκατ.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

μέσα-1970 μέσα-1980 τέλος-1990 αρχές-2000

Κόστος ανά νέο φάρμακο



Κόστος ανά νέο φάρμακο



Κατανομή κλινικών μελετών παγκοσμίως
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Κατανομή κλινικών μελετών στην Ευρώπη
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«Παγκοσμιοποίηση των κλινικών μελετών»
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Πλεονεκτήματα



Παράδειγμα προς αποφυγή: η ελληνική πρακτική πριν το 2010...




