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Επένδυση στην Κλινική Έρευνα

▪ Περισσότερα από 75 δισ.€ επενδύονται διεθνώς 
από τη φαρμακευτική βιομηχανία σε ετήσια βάση

▪ Περισσότερα από 30 δισ.€ επενδύονται ετησίως 
στην Ευρώπη από τη φαρμακευτική βιομηχανία 

▪ Στη χώρα μας, υπολογίζεται (EFPIA*) ότι 
επενδύονται ετησίως 80 εκατ.€ στην κλινική έρευνα

▪ Σύμφωνα με στοιχεία προϋπολογισμού κλινικών 
δοκιμών ΕΟΦ το ποσοστό της δαπάνης που 
υποβάλλεται σε ΕΟΦ / ΕΕΔ για το 2015 δεν 
ξεπέρασε τα 57 εκατ.€ 

EFPIA: The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data 2016 (αναφέρεται σε στοιχεία του 2013), 
ΕΟΦ , Διεύθυνση Κλινικών Μελετών & ‘Ερευνας
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Oι παρεμβατικές κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα1

▪ 130,6 νέες παρεμβατικές κλινικές μελέτες ετησίως (μ.ό. 
2013-2017) με CAGR:3,34% 

▪ Συγκεκριμένα:

– 2013: 121 νέες αιτήσεις σε ΕΟΦ (1 επανυποβολή)

– 2014: 122 νέες αιτήσεις σε ΕΟΦ (1 επανυποβολή)

– 2015: 142 νέες αιτήσεις σε ΕΟΦ (11 επανυποβολές)

– 2016: 130 νέες αιτήσεις σε ΕΟΦ (καμία 
επανυποβολή)

– 2017: 138 νέες αιτήσεις σε ΕΟΦ (1 επανυποβολή)

Στοιχεία: EOΦ, Διεύθυνση Κλινικών Μελετών & ‘Ερευνας
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▪ Περίπου 30 ασθενείς ανά νέα παρεμβατική κλινική 
δοκιμή (>4.000 ασθενείς συνολικά ετησίως)

▪ Δωρεάν πρόσβαση σε νέα, καινοτόμα φάρμακα

▪ Οι διαγνωστικές & απεικονιστικές εξετάσεις 
καλύπτονται από το Χορηγό της μελέτης 

▪ Συνεχής ιατρική παρακολούθηση στη διάρκεια της 
μελέτης 

Oι παρεμβατικές κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα2
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ΣΦΕΕ EFPIA: Facts & Figures 2017, ClinicalTrials.gov, K. Athanasakis et al Clinical trial activity in Greece 

A case of missed opportunity ? MEDICINE 2012, 734-736



Κατανομή Επένδυσης σε Παρεμβατικές Κλινικές 
Μελέτες (Ογκολογικές Μελέτες)

Ογκολογική 
Μελέτη

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

(80%) 
Αποζημίωση 
Ερευνητών

(15%) 

Έσοδα 

Νοσοκομείου

5% 

Έσοδο ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου 

ή ΕΛΚΕΑ ΥΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΑΚΩΝ / 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΕΟΦ 
(παράβολα)

ΕΣΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΩΝ & ΕΛΚΕ/

ΕΛΚΕΑ 
(παράβολα)

Φάση Ι 115.540€ 92.432€ 17.331€ 5.777€ 178.997€ 12.288€ 750€

Φάση ΙΙ 172.191€ 137.753€ 25.829€ 8.610€ 207.249€ 12.288€ 750€

Φάση ΙΙΙ 251.899 201.519€ 37.785€ 12.595€ 246.999€ 12.288€ 750€

Φάση IV 195.350€ 156.280€ 29.303€ 9.768€ 218.798€ 12.288€ 750€

Όλες οι 
Φάσεις (μ.ό)

218.555€ 174.844€ 32.783€ 10.928€ 230.370€ 12.288€ 750€

Φορολoγικά
Έσοδα 

Κρατους
Έσοδα ΕΣΥ

Εξοικονόμηση 
Πόρων ΕΣΥ

Έσοδα 
ΕΟΦ 

Έσοδα ΕΣΥ

Archives of Hellenic Medicine 2012;29(6):734-736
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Ποσοστιαία Κατανομή Επένδυσης σε Παρεμβατικές 
Κλινικές Μελέτες 

▪ Ποσοστό 37.9% της δαπάνης για μία παρεμβατική ογκολογική 
κλινική μελέτη αφορά σε αμοιβές ερευνητών 

• Το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει στο 61.9% για κλινικές 
μελέτες άλλων ενδείξεων

▪ 49.9% αφορά σε κάλυψη κόστους εργαστηριακών, 
απεικονιστικών ή/και διαγνωστικών εξετάσεων (τιμές ΦΕΚ)

• Το ποσοστό αυτό μειώνεται μέχρι 25.9% (μ.ό), σε κλινικές 
μελέτες άλλων ενδείξεων 

▪ 9.7% εισπράττεται από το ΕΣΥ ως παρακρατήσεις επί των 
αμοιβών των ιατρών ερευνητών ή παράβολα

▪ 2.5% είναι έσοδα ΕΟΦ από παράβολα 

Archives of Hellenic Medicine 2012;29(6):734-736, 2ο Συνέδριο ΕΛΕΦΙ, 18-19 ΜΑΡ 2016
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Η επένδυση στην κλινική έρευνα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της οικονομίας

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, κάθε 10 εκατ.€ 
επένδυσης στην κλινική έρευνα:

▪ Αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας κατά 22 εκατ.€

▪ Παράγει έσοδα 5.18 εκατ.€ (φόροι, άλλες 
εισφορές)

▪ Δημιουργεί 436 νέες θέσεις εργασίας 
επιστημονικού προσωπικού

ΙΟΒΕ, Τhe Pharmaceutical Market in Greece: Facts & Figures 2015-2016
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Ποια κριτήρια καθορίζουν την επιλογή μιας χώρας 
ή ενός ερευνητικού κέντρου;

▪ Ταχύτητα εγκριτικών διαδικασιών

▪ Κόστος 

▪ Ποιότητα 
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Ταχύτητα

▪ Χρόνος έγκρισης διεξαγωγής μελέτης σε 
επίπεδο νοσοκομείου (ΕΣ ή/και ΔΣ), ΕΟΦ, ΕΕΔ

▪ Χρόνος υπογραφής της σύμβασης από 
Νοσοκομείο και τους Φορείς Οικονομικής 
Διαχείρισης (ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ)

▪ Χρόνος ένταξης ασθενών στη μελέτη

Το βασικότερο κριτήριο ανταγωνιστικότητας για την επιλογή 
μίας χώρας ή ενός ερευνητικού κέντρου για συμμετοχή σε μία 

παρεμβατική κλινική μελέτη 
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Σαφώς προκαθορισμένοι από τη νομοθεσία 
χρόνοι εγκρίσεων (ΦΕΚ 390Β/21-2-2013)

Χρόνος Υπογραφής 
Σύμβασης (ημέρες)

Προβλεπόμενος 
Χρόνος 

(ΦΕΚ 390Β)

Πραγματικός 
Χρόνος 

(διάμεση τιμή)

Εύρος

Νοσοκομείο (από την 
κατάθεση στο ΕΣ)

35 64 3-222

ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ (από την 
υπογραφή του Νοσοκομείου) 10 25 4-119

Συνολικά (από την κατάθεση 
στο ΕΣ του Νοσοκομείου) 45 95 7-285

Ο χρόνος υπογραφής μίας σύμβασης είναι υπερδιπλάσιος από 
τον προβλεπόμενο βάσει νόμου

ΣΦΕΕ Ανάλυση στοιχείων (2015-2017) από 14 φαρμακευτικές επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα στην κλινική έρευνα

Παρουσιάστηκε στο 6th Clinical Research Conference, 14/12/2017, Αθήνα

10



Λόγοι μη εφαρμογής του νόμου 

▪ Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Επιστημονική Επιτροπή) 
του Νοσοκομείου συνεδριάζει σπάνια ή δεν 
συνεδριάζει

▪ Δεν υπάρχει Γραμματεία στο ΕΣ/ΕΕ του Νοσοκομείου

▪ Δεν υπάρχει ΔΣ στο Νοσοκομείο ή δεν συνεδριάζει

▪ Αδιαφορία/άγνοια/άρνηση του ΔΣ του Νοσοκομείου 
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Κόστος
▪ Εκτός του αμέσου κόστους διεξαγωγής μίας παρεμβατικής 

κλινικής μελέτης (αμοιβές ιατρών-ερευνητών, κόστος 

εργαστηριακών εξετάσεων & φαρμάκων, έσοδα νοσοκομείων/ 

ΕΣΥ/ΕΟΦ) δεν υπάρχουν στη χώρα μας ουσιαστικά επενδυτικά ή 

φορολογικά κίνητρα 

▪ Προβλέπεται φορολογική έκπτωση ως προσαύξηση 30% επί των 

πιστοποιημένων δαπανών E&A που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε φορολογικό 

όφελος  8.7% 

- συγκριτικά, Τσεχία: 19%, Ηνωμένο Βασίλειο: 26% και ... Τουρκία: 30%

Deloitte, 2015 Global Survey of R&D Incentives,  

ΣΦΕΕ Προτάσεις για ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μέσω επένδυσης σε Ε&Α, Μάρτιος 2018
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Ποιότητα

▪ Υψηλό επίπεδο κατάρτισης Ελλήνων ερευνητών (ιατρικού και μη-
ιατρικού προσωπικού)

▪ Υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ποιοτική και συνεχής εκπαίδευση 
προσωπικού των φαρμακευτικών εταιρειών και των CROs που 
συμμετέχουν στην κλινική έρευνα

▪ Πολύ καλά αποτελέσματα ελέγχων & επιθεωρήσεων από 
αρμόδιες Αρχές και Χορηγούς

▪ Σεμινάρια εκπαίδευσης ιατρών-ερευνητών σε Οδηγίες Ορθής 
Κλινικής Πρακτικής (GCP Guidelines) από ΕΟΦ 

Ωστόσο ...

• Απουσία Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ερευνητών & 
Ερευνητικών Κέντρων
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Η σύγκριση με χώρες ανάλογου πληθυσμού με την Ελλάδα είναι 
συντριπτική... (K. Nτζαμάρας, Διδακτορική Διατριβή, Πάτρα, 2017)

Ελλάδα Βέλγιο 

Κλινικές 
Παράμετροι 

Eκπαιδευμένοι ερευνητές - ιατροί

Εκπαιδευμένο ερευνητικό προσωπικό 
(νοσηλευτές,  CROs)

Εύκολη πρόσβαση ασθενών σε μελέτες 
(πληροφόρηση)*

Σταθερό πολιτικο-οικονομικό περιβάλλομ

Κόστος κλινικής μελέτης

Ποιότητα κλινικής μελέτης

Χρόνος έως την έγκριση/έναρξη

Εμπορικές 
Παράμετροι 

Φορολογικές απαλλαγές & κίνητρα 

Υιοθέτηση καινοτομίας & λογική τιμολόγηση 
νέων φαρμάλων

Συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικό τομέα  

* Μόνο στην Ελλάδα απαγορεύεται η ενημέρωση διενέργειας κλινικών μελετών με στόχο τη στρατολόγηση 
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Που γίνονται κλινικές μελέτες στην Ελλάδα;

51 Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα (37% του συνόλου)
– 44 Δημόσια
– 7 Ιδιωτικά 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ;
▪ 34 στην Αττική (69% του συνόλου των νοσοκομείων της Αττικής)
▪ 9 στη Θεσσαλονίκη (75% του συνόλου των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης)
▪ 3 στην Κρήτη (30% του συνόλου των νοσοκομείων της Κρήτης)
▪ 2 στη Λάρισα
▪ 1 στα Ιωάννινα
▪ 1 στην Αλεξανδρούπολη 
▪ 1 στην Πάτρα  

• Mόνο 18 νοσοκομεία εμφανίζουν έντονη δραστηριότητα κλινικής έρευνας 

ΣΦΕΕ Ανάλυση στοιχείων (2015-2017) από 14 φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
με σημαντική δραστηριότητα στην κλινική έρευνα
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Τα πλέον “ανταγωνιστικά” νοσοκομεία στην Ελλάδα 

Με βάση την ανάλυση του 
ΣΦΕΕ, που βασίστηκε στα 
ακόλουθα κριτήρια: 
▪ Κατάλληλη υποδομή για 

διεξαγωγή κλινικών μελετών
▪ Οργάνωση & διαδικασίες 
▪ Ταχύτητα υπογραφής 

συμβάσεων 

τα 10 «καλύτερα» 
νοσοκομεία για διεξαγωγή 
κλινικής έρευνας στη 
χώρα είναι: 

1 Γεν. Ογκολ. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»

2 Πανεπ. Νοσοκομείο Λάρισας

3 Γεν. Νοσοκ. Νοσ. Θώρακος «Σωτηρία»

4 Γεν. Νοσοκ. Θεσ/νίκης «Παπαγεωργίου»

5 Πανεπ. Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου

6 Ναυτικό Νοσοκ. Αθηνών

7 Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

8 Πανεπ. Γεν. Νοσοκ. Ιωαννίνων

9 Πανεπ. Γεν. Νοσοκ. Πατρών

10 Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

ΣΦΕΕ Ανάλυση στοιχείων (2015-2017) από 14 φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
με σημαντική δραστηριότητα στην κλινική έρευνα
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Προτάσεις – Λύσεις 

▪ Βελτίωση του χρόνου των εγκριτικών 
διαδικασιών (από αίτηση έγκρισης σε Aρχές 
έως την έναρξη της μελέτης)

▪ Φορολογικά κίνητρα για τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις-χορηγούς

▪ Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΦ

▪ Κίνητρα για τους ερευνητές  
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Βελτίωση του χρόνου των εγκριτικών 
διαδικασιών 

▪ Θέσπιση στόχων στις διοικήσεις νοσοκομείων και 
ΥΠΕ για αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών

▪ Point system στις διοικήσεις των νοσοκομείων σε 
σχέση με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
εγκρίσεων και υπογραφής κλινικών συμβάσεων

―Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας

▪ Δημιουργία γραφείου Κλινικών Μελετών στα 
νοσοκομεία (ΕΣΥ & πανεπιστημιακά) στελεχωμένου 
με εκπαιδευμένους υπαλλήλους
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Φορολογικά κίνητρα για τους Χορηγούς 
(Προτάσεις ΣΦΕΕ, Μάρτιος 2018)

• Ενίσχυση των υφιστάμενων 
φορολογικών νόμων & κινήτρων

– Υπερέκπτωση δαπανών Ε&Α (R&D) 
(άρθρο 22Α, νόμος 4172/2013)

• Υπερέκπτωση των επιλέξιμων 
δπαπανών Ε&Α από 130% σε 200%

• Αναθεώρηση κριτηρίων 
επιλεξιμότητας Ε&Α (από το 1987!)

– Ευρεσιτεχνίες (άρθρο 71, ν. 3842/2010)

• Φοροαπαλλαγή αντί της αναβολής 
φορολογίας για 3 χρόνια που ισχύει 
σήμερα 

– Μεταφορά εις νέον φορολογικής ζημίας 
(άρθρο 27, ν. 4172/2013)

• Εισαγωγή νέων 
φορολογικών κινήτρων

– Υπερέκπτωση δαπανών για νέες 
θέσεις εργασίας

• Αύξηση της στοχευμένης
απασχόλησης σε τομείς 
Ε&Α της 
φαρμακοβιομηχανίας

– Υπερέκπτωση δαπανών για 
εκπαίδευση 

Απλά μέτρα, με άμεση εφαρμογή, οριζόντια, χωρίς νομικούς ή γεωγραφικούς 
περιορισμούς,  ενσωματωμένα στην υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία, με μηδενικό 

δημοσιονομικό κόστος 
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Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΦ 

▪ Ενίσχυση του τμήματος Κλινικών Μελετών εν 
όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού

▪ Εθνικό Μητρώο Ερευνητών & Ερευνητικών 
Κέντρων 

▪ Δημοσίευση στοιχείων ερευνητικής δαπάνης 
για παρεμβατικές μελέτες από ΕΟΦ/ΕΕΔ
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Κίνητρα για τους Ερευνητές

▪ Εθνικό Μητρώο Ερευνητών (ΕΟΦ)

– Πιστοποίηση GCP με εξετάσεις (διαδικτυακά)

▪ Ευνοϊκό περιβάλλον για διεξαγωγή κλινικών μελετών σε 
νοσοκομεία 

▪ Απελευθέρωση των αποδοχών από κλινικές δοκιμές των 
ερευνητών ιατρών ΕΣΥ και πανεπιστημιακών 

▪ Ενίσχυση της πρωτοβουλίας ΕΟΦ για επιβράβευση των 
μη εμπορικών κλινικών δοκιμών 
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Ευχαριστώ πολύ 
για τη προσοχή σας

ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Διημερίδα Κλινικής Έρευνας 
21-22 Ιουνίου 2018


