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Βασικές Έννοιες Κλινικών Δοκιμών 

 Υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν (Invest. Product): 
δραστική ουσία ή το εικονικό σκεύασμα (Placebo) που 
δοκιμάζεται ή χρησιμοποιείται ως συγκριτική αναφορά. 

 

vs 

Προϊόντα που 
έχουν ήδη άδεια 

κυκλοφορίας 

Χρήση ή Παρασκευή κατά διαφορετικό 
τρόπο από την εγκεκριμένη μορφή 

Χρήση για μη εγκεκριμένη ένδειξη 

Συλλογή περαιτέρω στοιχείων σχετικά με 
την εγκεκριμένη μορφή 



 Χορηγός (Sponsor): το πρόσωπο, η φαρμακευτική 
εταιρεία ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνοι για τoν 
σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδότηση 
κλινικής μελέτης 

 Ερευνητής (Investigator): Επιστημονικά Υπεύθυνος 
ιατρός για τη διεξαγωγή της μελέτης σε συγκεκριμένο 
ερευνητικό κέντρο. 

• Ερευνητικό Κέντρο 
(Investigational Site): νοσηλευτικό 
ίδρυμα (Πανεπιστημιακό, Νοσοκομείο 
ΕΣΥ, Ιδιωτικό) ή κλινική (Δημόσια/ 
Ιδιωτική) ή άλλο ερευνητικό ίδρυμα 
που έχει επιλεγεί με συγκεκριμένα 
κριτήρια. 



• Συμμετέχων (Participant): το πρόσωπο που συμμετέχει σε 
κλινική μελέτη, ασθενής ή υγιής  

• λαμβάνει το υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν 

• χρησιμεύει ως μάρτυρας 

• από αυτόν θα συλλεχθούν επιδημιολογικά δεδομένα 
σχετιζόμενα με μία πάθηση/θεραπεία κτλ. 

 



 
• Γραπτή (Έντυπο Συγκατάθεσης Ασθενούς)- Ημερομηνία & 

Υπογραφή από το συμμετέχοντα ή νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 
• Προφορική – Σε σπάνιες περιπτώσεις- με παρουσία 2 

μαρτύρων που θα υπογράψουν.  

 

 Συγκατάθεση μετά από ενημέρωση (Informed Consent): 
είναι η απόφαση του συμμετέχοντα για τη συμμετοχή στη μελέτη, 
η οποία λαμβάνεται ελεύθερα μετά από λεπτομερή ενημέρωση. 

 



 Εγχειρίδιο του ερευνητή (Investigator’s Brochure): 
αποτελεί τη συγκέντρωση όλων των κλινικών και μη κλινικών 
δεδομένων που αφορούν στο υπό έρευνα φάρμακο και 
παρέχεται από τον Χορηγό. 

 

 Πρωτόκολλο (Protocol): 
αποτελεί το εγκεκριμένο κείμενο 
που περιγράφει τον ή τους 
στόχους, την αιτιολογία, το 
σχεδιασμό διεξαγωγής, τη 
μεθοδολογία, τις στατιστικές 
θεωρήσεις και την οργάνωση μιας 
μελέτης.  



 Ανεπιθύμητη Ενέργεια (Adverse Event): κάθε δυσάρεστη 
και μη επιδιωκόμενη αντίδραση σε υπό έρευνα φαρμακευτικό 

προϊόν. 

 Σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια 
(Serious Adverse Event): κάθε 
ανεπιθύμητη εκδήλωση που, 
ανεξάρτητα από τη δόση, επιφέρει 
θάνατο, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, 
απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκομείο ή την 
απροσδόκητη ανεπιθύμητη ενέργεια 
της οποίας η φύση ή η σοβαρότητα δεν 
συμφωνεί με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες για το προϊόν. 



Κλινικές Δοκιμές και Ζητήματα ηθικής 

Εξασφάλιση ατομικής αξιοπρέπειας και ψυχοσωματικής 
ακεραιότητας των συμμετεχόντων 

Σεβασμός της αυτονομίας του ατόμου και της ελεύθερης 
βούλησης 

Μεγιστοποίηση οφέλους και ελαχιστοποίηση των 
βλαβών/κινδύνων 

 

 
“In medical research on human subjects, 

considerations related to the well-being of the human 
subject should take precedence over the interests of 

science and society”  

                                                 (Helsinki Declaration - 
Clause 5) 

 



Εξέλιξη του Δεοντολογικού & Ρυθμιστικού 
Πλαισίου 

Nuremburg 

Code,  

1947 

Η πρώτη διεθνής Οδηγία περί ηθικής της ιατρικής έρευνας σε 
ανθρώπους. 

 

 Έμφαση στην εθελοντική συγκατάθεση. Αποχώρηση 
οποιαδήποτε στιγμή. 

 

 Η πειραματική δοκιμή πρέπει να είναι βασισμένη σε αρχικά 
αποτελέσματα σε πειραματόζωα αλλά και σε προβλήματα στη 
θεραπεία της νόσου που να δικαιολογούν  τη διεξαγωγή της 
δοκιμής  

 Το όφελος πρέπει να υπερτερεί των κινδύνων & δεν πρέπει  
ποτέ να ξεπερνά τα όρια  ασφάλειας και οφέλους. 



Nuremburg 

Code,  

1947 

Declaration

of Helsinki,  

1964  

 Διατύπωση Γενικών Αρχών & Κατευθυντήριων Οδηγιών για 
την ιατρική έρευνα σε ανθρώπους -Παγκόσμια Ιατρική 
Ένωση, 1964 – Τροποποίηση 1975 και έκτοτε άλλες 8 φορές. 

 

  Το πρώτο & βασικότερο νομοθετικό έγγραφο που γίνεται 
αναφορά στην έγκριση από Ανεξάρτητη Επιτροπή 
Δεοντολογίας.  

 

 Περιεκτική διεθνή δήλωση των κανόνων ηθικής που πρέπει να 
τηρούνται κατά το σχηματισμό των διαφόρων διεθνών, 
εθνικών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανόνων διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών. 



Nuremburg 

Code,  

1947 

Declaration

of Helsinki,  

1964  

International 

Conference on 

Harmonization

1996 

 

 

Οδηγίες Ορθής Κλινικής Πρακτικής/GCP Principles 

Οι αρχές GCP παρέχουν ένα ενοποιημένο διεθνές δεοντολογικό 

πρότυπο (Ευρώπη, Ιαπωνία, ΗΠΑ) για:  

 

 

 

 το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, 
την καταγραφή & την ανάλυση των κλινικών δοκιμών και 

 παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι τα δεδομένα και τα 
αναφερόμενα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα και ακριβή, και  

 
 την προστασία των δικαιωμάτων, της ακεραιότητας και της 

εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων 



Βασικό νομοθέτημα που κυρώνει τη 
Σύμβαση του Οβιέδο που έχει σαν 
αντικείμενο: 

«Προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου σε σχέση με τις εφαρμογές 
της βιολογίας και της ιατρικής» 

Nuremburg 

Code,  

1947 

Declaration

of Helsinki,  

1964  

International 

Conference on 

Harmonization

1996 

Oviedo 

Convention 

1997 

GR Legislation 
2619/1998   FEK A’132 



Nuremburg 

Code,  

1947 

Declaration

of Helsinki,  

1964  

International 

Conference on 

Harmonization

1996 

Oviedo 

Convention 

1997 

GR Legislation 
2619/1998   FEK A’132 

EU                      

Clinical  

Trials Dir. 

2001/20 

2003                            
GR Legislation FEK            
1973Β΄/31/12/2003 

• Ρύθμιση και συντονισμός διοικητικών διαδικασιών που 
αφορούν την έναρξη και διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών. 

 

• Οδηγία 2001/20/ΕΚ για τη «σύγκλιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά την 
εφαρμογή Ορθής Κλινικής Πρακτικής στη διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών στα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο», 
με σκοπό τη δημιουργία κοινού πλαισίου στα κράτη-μέλη. 



Nuremburg 

Code,  

1947 

Declaration

of Helsinki,  

1964  

International 

Conference on 

Harmonization

1996 

Oviedo 

Convention 

1997 

EU                      

Clinical  

Trials Dir. 

2001/20 

EU                      

GCP Dir. 

2005/28 

2007                            
GR Legislation FEK            

64/25/01/2007 
Οι σημαντικότερες αλλαγές  

περιλαμβάνουν: 

 Νέες απαιτήσεις για τον Χορηγό και τους ερευνητές όσον 
αφορά στα έγγραφα τεκμηρίωσης της Κλινικής Μελέτης. 

 Κοινοποίηση των σοβαρών παραβιάσεων/αποκλίσεων από 
το πρωτόκολλο 

 

 

 

 

 

 

EU                      

Clinical  

Trials Dir. 

536/2014 

 Επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης για την έναρξη 
κλινικών μελετών 

 Εξασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για 
όλες τις κλινικές δοκιμές  () 



Υπουργική Αποφάσεις για τις κλινικές 
μελέτες 

Νομοθετεί τις διαδικασίες 
κατάθεσης και έγκρισης για τις 
παρεμβατικές κλινικές μελέτες 
στην Ελλάδα με σκοπό την 
εναρμόνιση, εξορθολογισμό και 
επίσπευση των διαδικασιών 
έγκρισης κλινικών δοκιμών. 

 

 

 

 

ΔΥΓ3/89292 (ΦΕΚ 
390/Β/21.02.2013)  

ΔΥΓ3/89292 (art. 2)/  
31-12-2003 

Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων 
προυποθέσεων για την έγκριση 
μη παρεμβατικών 
μελετών(Παρατήρησης ή φάσης 
IV) 



Σχεδιασμός 
Πρωτοκόλλου 

Συστήματα 
Διαχείρισης 

Κλινικών 
Μελετών 
(CTMs) 

Ανάπτυξη 
CRF (φύλλα 

παρακολούθη
σης ασθενών) 

Συγγραφή 
Εγχειριδίου 

Ερευνητή (IB) 

Αναθεώρηση-
Έγκριση 

Πρωτοκόλλου 

Οικονομική διαπραγμάτευση, 
Ορισμός Ομάδας Μελέτης,  

GCP έγγραφα, CVs, 
Investigator Meeting etc. 

Επιλογή Ερευνητικού 
Κέντρου κατά ICH-GCP  

Site  Feasibility 

Χορηγός: Υπεύθυνος για 
την επιλογή κατάλληλων 

ερευνητικών κέντρων 

Επιλογή Ερευνητών με 
κατάλληλη μόρφωση, 

εκπαίδευση & εμπειρία 

Διαθεσιμότητα 
κατάλληλων πόρων 

Προετοιμασία 
φακέλου 

κατάθεσης 

Ανάπτυξη &Έγκριση Κλινικών Δοκιμών 



 Ικανότητα διεξαγωγής των διαδικασιών της μελέτης 
και επάρκεια χρόνου 

 Δυνατότητα υποστήριξης του ερευνητικού 
προσωπικού με την απαραίτητη εκπαίδευση & εμπειρία 

 Διαθεσιμότητα προσωπικού & εγκαταστάσεων 

 Ανταγωνιστικές μελέτες (πληθυσμό, προσωπικό ή 
χρόνο) 

 Ιστορικό ελέγχων (audit) ερευνητικού κέντρου από 
τον ίδιο χορηγό, άλλους χορηγούς και ρυθμιστικές αρχές 

 Ιστορικό ‘απόδοσης’ & Εμπειρία χορηγού με το 
κέντρου σε παρελθούσες κλινικές μελέτες 

Παράμετροι Αξιολόγησης Ερευνητικών 
Κέντρων (Pre-Study Visit)  



Ανάπτυξη &Έγκριση Κλινικών Δοκιμών 

Σχεδιασμός 
Πρωτοκόλλου 

Συστήματα 
Διαχείρισης 

Κλινικών 
Μελετών 
(CTMs) 

Ανάπτυξη 
CRF (φύλλα 

παρακολούθη
σης ασθενών) 

Συγγραφή 
Εγχειριδίου 

Ερευνητή (IB) 

Προετοιμασία 
φακέλου 

κατάθεσης 

Αναθεώρηση-
Έγκριση 

Πρωτοκόλλου 

Επιλογή κέντρου, Οικονομική 
διαπραγμάτευση, Ορισμός 

Ομάδας Μελέτης,  GCP 
έγγραφα, CVs, Investigator 

Meeting etc. 

Κατάθεση 
φακέλου στο 

Ε.Σ. του 
Νοσοκομείου 

• Αξιολόγηση 
• Γνωμοδότη

ση 

Κατάθεση 
οικονομικής 

σύμβασης στο 
Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου 

Παράλληλη διαδικασία  30 ημερών 

• Επισκόπησ
η 4μερούς 
σύμβασης 

+5 ημέρες 

Υπογραφή 
Σύμβασης από 

Διοικητή 

Εντός  5 ημερών Εντός  5 ημερών 

Επισκόπηση & 
Υπογραφή 

ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ 

Καταβολή στο 
Νοσοκομείο για 

αξιολόγηση 
φακέλου 

• Ποσοστό 
Παρακράτησης 

υπέρ 
Νοσοκομείου 

• Επιπλέον 5% 
εφόσον ζητηθεί 

Καταβολή στον 
ΕΛΚΕ για 

αξιολόγηση 
φακέλου 

Ποσοστό 
Παρακράτησης 

υπέρ ΕΛΚΕ 

Προβλεπόμενη διάρκεια της διαδικασίας υπογραφής σε 45 
ημέρες με παράλληλη έγκριση ΕΕΔ &ΕΟΦ σε 60 ημέρες 

(Χρονοδιάγραμμα εγκρίσεων βάσει του νέου ΦΕΚ, 2013) 

*Ε.Σ. = Επιστημονικό Συμβούλιο 
  Δ.Σ. = Διοικητικό Συμβούλιο 

Κατάθεση προς  
έγκριση στις 

Αρμόδιες Αρχες 
(ΕΟΦ, ΕΕΔ) 



Έναρξη Κλινικών Δοκιμών 

Έναρξη 
Μελέτης 

Εύρεση 
κατάλληλων 

ασθενών (κριτήρια 
ένταξης) 

Προηγείται διεξοδική ενημέρωση 
για τη φύση και τις απαιτήσεις της 
μελέτης, το υπό έρευνα φάρμακο 
και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.  

Υπογραφή 
Εντύπου 

Συγκατάθεσης 

Κάθε μελέτη έχει διαφορετική 
περίοδο ένταξης ασθενών η οποία 
ορίζεται από το πρωτόκολλο και τη 
σύμβαση διεξαγωγής.  

Λήξη 
περιόδου 
Ένταξης 

Λήξη 
παρακολούθησης 

Στατιστική 
Ανάλυση 

Δεδομένων 

Συγγραφή 
Τελικής 

Αναφοράς 
Μελέτης 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


