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      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
    MINISTRY OF HEALTH  

                                
 

Ευγενία Φούζα  
Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας ΕΟΦ 



Ιστορική Αναδρομή 
 
 
 
 
 

 562 BC: “Book of Daniel” in The Bible. 
 1025 AD: Avicenna in his encyclopedic ‘Canon of Medicine’  
 1537: Ambroise Parè. The first clinical trial of a novel therapy  
 1747: James Lind and Scurvy Trial 
 1863: first use of Placebo 
 1923: the idea of randomisation  
 1943: The First Double blind Controlled Trial - Patulin for 

Common Cold 
 1948: First Randomized Curative Trial - The Randomized  

Controlled Trial of Streptomycin 



Κλινική δοκιμή φαρμάκου/Clinical trial:  
είναι κάθε έρευνα που διεξάγεται στον άνθρωπο και 
αποβλέπει: 
στην ανακάλυψη ή την επαλήθευση των κλινικών, 
φαρμακολογικών  και/ή άλλων φαρμακοδυναμικών δράσεων 
ενός ή περισσοτέρων  υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων 
και/ ή στον εντοπισμό τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών ενός ή  
περισσοτέρων υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων και/ ή 
 στη μελέτη της απορρόφησης, της κατανομής, του 
μεταβολισμού και  της απέκκρισης ενός ή περισσοτέρων υπό 
έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων.  
Κάθε τέτοια δοκιμή έχει στόχο την τεκμηρίωση της ασφάλειας 
και/ ή της αποτελεσματικότητας των υπό δοκιμή φαρμάκων.  
 



Γενική αρχή 
 
Μια κλινική δοκιμή διεξάγεται μόνον αν: 
 
α) προστατεύονται και υπερισχύουν κάθε άλλου 
συμφέροντος τα δικαιώματα, η ασφάλεια, η 
αξιοπρέπεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
Και 
 
β) έχει σχεδιαστεί για να παραγάγει αξιόπιστα και 
έγκυρα δεδομένα. 



 
Ρυθμιστικό πλαίσιο διεξαγωγής Κλινικών Δοκιμών – 

Νεότερες εξελίξεις 
 

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
MINISTRY OF HEALTH  

  Δεκαετία 1980 

    Προσπάθεια μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για την εναρμόνιση των πρωτοκόλλων 
κλινικών δοκιμών. 

 Δεκαετία 1990  

    Συντονισμός μεταξύ Ε.Ε., Ιαπωνίας και Η.Π.Α. (I.C.H.-International Conference on  
Harmonization) 

    1996 Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) 

 Δεκαετία 2000 

    2001 Clinical Trials Directive 2001/20/EC 

    2005 Good Clinical Practice Directive 2005/28/EC 

 Δεκαετία 2010 

    EU Regulation 536/2014 



Εθνική Νομοθεσία 

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
MINISTRY OF HEALTH  

                                   
Στην Ελλάδα οι κλινικές μελέτες για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης διεξάγονται μετά από 
έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
 
Υπουργική  Απόφαση Α6/10983/1/1984 (ΦΕΚ Β' 886) 
 
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3/89292/2003 (ΦΕΚ Β' 1973) 
 
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/79602/25-1-07  (ΦΕΚ Β' 64) 
 
Υπουργική Απόφαση Γ5α/59676/22-12-2016  (ΦΕΚ Β' 4131) 
 
Εγκύκλιος  για τις παρεμβατικές κλινικές δοκιμές (Δεκέμβριος  2010)  
 
Από  τον Οκτώβριο 2005 απαιτείται  γνωμοδότηση της Ε.Ε.Δ. 



 

Directive 2001/20/EC vs Regulation 536/2014  
 

Directive 2001/20/EC 

 

• Πολλαπλές υποβολές για κάθε   
δοκιμή (1 υποβολή για κάθε MS)     

• Διπλή υποβολή στο κάθε MS: στην 
NCA και την EC 

• Ατομική αξιολόγηση από κάθε MS 
χωρίς διαθέσιμο εργαλείο 
συνεργασίας IT 

• Καμία κοινή απόφαση στο MS 
(NCA και  EC) 

• Περιορισμένη διαθεσιμότητα στο 
κοινό για τα δεδομένα κάθε  CT 

Regulation 536/2014 (New) 

 
• Απλή ηλεκτρονική υποβολή σε όλα τα MS 

• Εναρμονισμένος φάκελος για μία δοκιμή και 
ηλεκτρονική υποβολή των παραχθέντων  
εγγράφων από τα MS     

• Ειδικό χρονοδιάγραμμα ( επί μέρους) 

• Κοινή αξιολόγηση για το ΜΕΡΟΣ Ι,  

• Ενιαία απόφαση στο  MS 

• Ενιαία δικτυακή πύλη της ΕΕ   

• Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με κάθε CT (προστασία δεδομένων) 
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Άρθρο 10  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014  
 
Ειδική προσοχή για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
 
1.  Εάν οι συμμετέχοντες στη δοκιμή είναι ανήλικοι, δίδεται ειδική προσοχή στην αξιολόγηση της αίτησης για 
έγκριση της κλινικής δοκιμής με βάση την παιδιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή τις συμβουλές σχετικά με κλινικά, 
δεοντολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αφορούν τον κλάδο της παιδιατρικής. 
2. Εάν οι συμμετέχοντες είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία, δίδεται ειδική προσοχή στην αξιολόγησης της αίτησης 
για έγκριση της κλινικής δοκιμής με βάση την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη σχετική νόσο και τον σχετικό 
πληθυσμό ασθενών ή τις συμβουλές σχετικά με τυχόν κλινικά, δεοντολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που 
αφορούν τον κλάδο της σχετικής νόσου και της σχετικής ομάδας του πληθυσμού. 
3. Εάν οι συμμετέχοντες είναι έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της 
αίτησης για έγκριση της κλινικής δοκιμής βάσει της εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη σχετική πάθηση και τον 
πληθυσμό που εκπροσωπείται από τον ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. 
4.  Εάν σύμφωνα με το πρωτόκολλο η κλινική δοκιμή προβλέπει τη συμμετοχή ειδικών ομάδων ή υποομάδων 
συμμετεχόντων, κατά περίπτωση, δίδεται ειδική προσοχή στην αξιολόγηση της αίτησης για έγκριση της εν λόγω 
κλινικής δοκιμής βάσει της εμπειρογνωμοσύνης στον πληθυσμό που εκπροσωπείται από τους ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες. 
5. Στις αιτήσεις για έγκριση κλινικής δοκιμής που αναφέρεται στο άρθρο 35, ειδική προσοχή δίδεται στις συνθήκες 
διεξαγωγής της κλινικής δοκιμής. 
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Άρθρο 33 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014  

Κλινικές δοκιμές σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες 
 
Κλινικές δοκιμές σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες μπορεί να διεξάγονται μόνο εφόσον, εκτός από τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 28, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η κλινική δοκιμή έχει τη δυνατότητα να παραγάγει άμεσο όφελος για την έγκυο ή θηλάζουσα γυναίκα ή για το 
κύημα, το έμβρυο ή το παιδί μετά τον τοκετό, το οποίο υπερτερεί των κινδύνων και των επιβαρύνσεων που η 
δοκιμή συνεπάγεται· ή 
 
 β) εάν μια τέτοια κλινική δοκιμή δεν έχει άμεσο όφελος για την έγκυο ή θηλάζουσα γυναίκα ή για το κύημα, το 
έμβρυο ή το παιδί μετά τον τοκετό, μπορεί να διεξαχθεί μόνον εάν: 
i)κλινική δοκιμή συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να διεξαχθεί σε γυναίκες που δεν είναι έγκυες ή 
θηλάζουσες, 
ii)η κλινική δοκιμή συμβάλλει στην επίτευξη αποτελεσμάτων από τα οποία μπορούν να αντλήσουν οφέλη έγκυες 
ή θηλάζουσες γυναίκες ή άλλες γυναίκες σε σχέση με την αναπαραγωγή ή άλλα κυήματα, έμβρυα ή παιδιά· και 
iii)η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο κίνδυνο και επιβάλλει ελάχιστη επιβάρυνση για τη συμμετέχουσα 
έγκυο ή θηλάζουσα γυναίκα, το κύημά της, το έμβρυο ή το παιδί της μετά τη γέννηση· 
 
γ) όταν η έρευνα διεξάγεται σε θηλάζουσες γυναίκες, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για να αποφευχθούν τυχόν 
επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού· και 
 
δ) δεν παρέχονται κίνητρα ή χρηματικές διευκολύνσεις στον συμμετέχοντα εκτός από την αντιστάθμιση των 
δαπανών και της απώλειας εσόδων που σχετίζονται άμεσα με τη συμμετοχή στην κλινική δοκιμή. 
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Άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014  

Κλινικές δοκιμές σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης 

 
H συγκατάθεση μετά από ενημέρωση για συμμετοχή σε κλινική δοκιμή μπορεί να ληφθεί, και η ενημέρωση σχετικά με την κλινική 
δοκιμή δίδεται, μετά από την απόφαση να περιληφθεί ο συμμετέχων στην κλινική δοκιμή υπό τον όρο ότι αυτή η απόφαση 
λαμβάνεται κατά τη στιγμή της πρώτης παρέμβασης επί του συμμετέχοντος σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την κλινική δοκιμή στον 
συμμετέχοντα, και εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, που προκλήθηκε από μία απειλητική για τη ζωή ή άλλη αιφνίδια σοβαρή κλινική 
κατάσταση, ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση και να λάβει εκ των 
προτέρων ενημέρωση για την κλινική δοκιμή· 
  
β) υφίστανται επιστημονικοί λόγοι για να αναμένει κανείς ότι η συμμετοχή του συμμετέχοντος στην κλινική δοκιμή θα έχει τη 
δυνατότητα να παραγάγει ένα άμεσο κλινικά σημαντικό όφελος για τον συμμετέχοντα που έχει ως αποτέλεσμα μία μετρήσιμη 
βελτίωση από ιατρική άποψη ικανή να ανακουφίσει και/ή να βελτιώσει την υγεία του συμμετέχοντος, ή τη διάγνωση της πάθησής 
του· 
  
γ) δεν είναι δυνατόν εντός του θεραπευτικού πλαισίου να παρασχεθούν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες και να ληφθεί η εκ των 
προτέρων συγκατάθεση μετά από ενημέρωση από τον νομίμως ορισμένο εκπρόσωπο· 
  
δ) ο ερευνητής βεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει να έχουν εκφρασθεί προηγουμένως αντιρρήσεις για τη συμμετοχή στην κλινική δοκιμή 
από τον συμμετέχοντα· 
  
ε) η κλινική δοκιμή σχετίζεται άμεσα με την πάθηση του συμμετέχοντος εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατόν εντός του 
θεραπευτικού πλαισίου να ληφθεί εκ των προτέρων συγκατάθεση μετά από ενημέρωση από τον συμμετέχοντα ή από τον νομίμως 
ορισμένο εκπρόσωπό του και να παρασχεθεί εκ των προτέρων ενημέρωση και η φύση της κλινικής δοκιμής είναι τέτοια που μπορεί 
να διεξαχθεί αποκλειστικά σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης· 
  
στ) η κλινική δοκιμή συνεπάγεται ελάχιστο κίνδυνο και επιβάλλει ελάχιστη επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα σε σύγκριση με τη 
συνήθη θεραπεία που χορηγείται στην πάθηση του συμμετέχοντος. 

 
11 



ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΣΘΕΝΩΝ 

Πότε ένας μπορεί να συμμετέχει σε κλινική δοκιμή; 

•Προηγούμενη θεραπεία 

• Η ηλικία, το φύλο, η λειτουργία των οργάνων και άλλες μεταβλητές 

•Η δυνατότητα πρόσβασης και το είδος της ασθένειας 

 

Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού: από τους πιο κρίσιμους 
παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της κλινικής δοκιμής . 

  Κάθε κριτήριο ένταξης πρέπει να βασίζεται σε ορθή επιστημονική,   
ιατρική και ηθική λογική. 

Η σωστή επιλογή ασθενών είναι το κλειδί για την επιτυχή 
ολοκλήρωση και την επιστημονική εγκυρότητα της κλινικής δοκιμής! 
 
 
 
  



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Η πολιτική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με τη διαφάνεια των 
κλινικών δεδομένων για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (Πολιτική 
0070) αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 726/2004 για τις 
κλινικές μελέτες. 
 
Η Πολιτική 0070  εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο EMA στις 2 Οκτωβρίου 2014  
και αποτελείται από δύο φάσεις. 
• Η Φάση 1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Φάση 1 αφορά στην δημοσίευση 
μόνο εκθέσεων κλινικών δοκιμών. 
• Η Φάση 2, θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφορά τη δημοσίευση των 
προσωπικών δεδομένων των ασθενών (IPD- individual patient data) . 
Η πολιτική 0070  ισχύει για τις κλινικές αναφορές που περιέχονται σε όλες τις αιτήσεις 
αρχικής άδειας κυκλοφορίας που υποβάλλονται κατά ή μετά την έναρξη της πολιτικής σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά 
ή μετά την 1η Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας για επέκταση της 
ένδειξης ή σε  line extension. 
Από τον Οκτώβριο του 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δημοσιεύει 
κλινικά δεδομένα που υποβάλλονται από φαρμακευτικές εταιρείες για την υποστήριξη 
των αιτήσεων για ανθρώπινα φάρμακα στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας. 



Απαιτήσεις για την διαφάνεια  
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές σε φάρμακα 
για ανθρώπινη χρήση παρέχει τη νομική βάση για την απελευθέρωση 
των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών που διεξάγονται στην ΕΕ. 
 
Ο Κανονισμός ορίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων 
κλινικών δοκιμών πρέπει να είναι στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν υφίστανται 
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εξαιρέσεις: 
 
•  προστασία των προσωπικών δεδομένων 
 
• προστασία των εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη την κατάσταση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος, 
εκτός εάν υπάρχει δημόσιο συμφέρον που υπερτερεί 
 
• προστασία της εμπιστευτικής επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την 
προετοιμασία της αξιολόγησής τους 
 
• προστασία της εποπτείας των κλινικών δοκιμών από τα κράτη μέλη. 



 
The table below compares EMA's policy on the publication of clinical data with the Clinical Trial Regulation  
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Χρησιμα links 
• www.eof.gr 

• http://www.ema.europa.eu 

• https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials_en 

• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ 

• https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex_en 
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