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Προς τον 

Αξιότιμο κ. Αθανάσιο Παπαβασιλείου 

Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας 

Χαλάνδρι, 25 Φεβρουαρίου 2014 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Σε  συνέχεια  της  συνάντησής  μας  στις  14  Ιανουαρίου  2014  με  θέμα  τη  βελτίωση  της 

διαδικασίας  κατάθεσης  του  φακέλου  Κλινικής  Μελέτης  προς  έγκριση,  θα  θέλαμε  να 

εκφράσουμε  ξανά  την  επιθυμία  μας  να  συνεργαστούμε  με  την  Εθνική  Επιτροπή 

Δεοντολογίας σε πολλαπλά επίπεδα ώστε να  επιτευχθεί η ορθή, αξιόπιστη, διαφανής και 

αποτελεσματική  αξιολόγηση,  διενέργεια,  παρακολούθηση  και  ανάπτυξη  των  κλινικών 

δοκιμών στην Ελλάδα.  

Για  το  λόγο  αυτό,  καταθέτουμε  υπ’  όψιν  σας  κάποιες  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της 

θεσμικής  επικοινωνίας  της  ΕΕΔ  με  τους  χορηγούς  των  κλινικών  μελετών,  με  σκοπό  τη 

διευκόλυνση  της  διαδικασίας  αξιολόγησης,  την  τήρηση  των  προβλεπόμενων  από  τη 

νομοθεσία  χρονοδιαγραμμάτων  και  την  επίτευξη  ανταγωνιστικών  δεικτών  έγκρισης  και 

έναρξης των παρεμβατικών μελετών στη χώρα μας. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

Α. Προτάσεις προς ΕΕ∆ με σειρά προτεραιότητας: 
1. Άμεση στελέχωση της γραμματείας της ΕΕΔ 
2. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάθεσης φακέλων  
3. Δημιουργία ιστοσελίδας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας 
4. Δημιουργία (πιθανότατα) νομικού τμήματος στην ΕΕΔ  

 

Β. ∆ιευκρινήσεις από ΕΕ∆ αναφορικά με: 
1. Αρμοδιότητα της ΕΕΔ για υλοποίηση επιθεωρήσεων 
2. Έγκριση από ΕΕΔ υλικών για ασθενείς (πέραν του εντύπου συγκατάθεσης) 
3. Αναγκαιότητα ή μη κατάθεσης στο φάκελο, εγκρίσεων της μελέτης από άλλες 

χώρες της Ευρώπης 
4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 περί ακριβούς αντιγράφου των CD κατάθεσης  

 

 

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προκειμένου  να  επιτύχουμε  τα  χρονοδιαγράμματα  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης 

ΔΥΓ/3(α)69150/07.10.2004  [(ΦΕΚ  Β 1503)  Σύσταση  και  κανονισμός  λειτουργίας  της  ΕΕΔ 
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για  κλινικές  μελέτες],  και  πιο  συγκεκριμένα  το  άρθρο  4,  παρ.  α  που  ορίζει  ότι:    «η  ΕΕΔ 

οφείλει  μέσα  σε  προθεσμία  εξήντα  ημερών  κατά  ανώτατο  όριο  από  την  ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησης και του πλήρους φακέλου της υπό έγκριση μελέτης να ανακοινώσει 

γραπτώς την αιτιολογημένη γνώμη της στον αιτούντα», προτείνουμε τα εξής: 

1) Άμεση  στελέχωση  της  γραμματείας  της  ΕΕΔ,  ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα 

κατάλληλης  και  έγκαιρης  προετοιμασίας  των  θεμάτων  αλλά  και 

παρακολούθησης της διαδικασίας των εγκρίσεων. 

2) Να  καθιερωθεί  η  ηλεκτρονική  κατάθεση  του  φακέλου  των  κλινικών  μελετών 

μέσω  της  δημιουργίας  σχετικής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας,  ώστε  να  γίνεται 

διοικητικός  έλεγχος  μόνο  σε  ένα  αρχείο  (αυτό  της  ηλεκτρονικής  κατάθεσης), 

γεγονός  που  θα  απλοποιήσει  και  θα  επιταχύνει  το  έργο  της  γραμματείας. 

Επίσης, θα είναι   δυνατή πλέον η ενσωμάτωση   στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

αυτόματων ελέγχων για την περαιτέρω διευκόλυνση του διοικητικού ελέγχου. 

Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  καταστεί  δυνατό  να  ολοκληρώνεται  ο  διοικητικός 

έλεγχος  εντός  των  5  εργασίμων  ημερών  που  ορίζει  η  ανωτέρω  υπουργική 

απόφαση στο άρθρο 6 . 

Με τις παραπάνω προτάσεις θα εξασφαλισθεί  ικανός χρόνος για να μπορεί η γραμματεία 

να  ανταποκριθεί  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εξήντα  ημερών  που  ρητά  ορίζει  η  ανωτέρω 

υπουργική απόφαση  για τη γραπτή ανακοίνωση της αιτιολογημένης γνώμης της ΕΕΔ στον 

αιτούντα.  Επίσης,  με  καλύτερη  προετοιμασία  των  θεμάτων  και  με  τη  διευκόλυνση  του 

έργου της γραμματείας, θα μπορεί να ακολουθηθεί το πρόγραμμα των δύο συνεδριάσεων 

της  Επιτροπής  το  μήνα,  όπως  επίσης  ορίζεται  από  το  άρθρο  7  της  ίδιας  υπουργικής 

απόφασης. 

Για  την καλύτερη επικοινωνία και προς διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΔ και 

των  χορηγών,  προτείνουμε  άμεσα  τη  δημιουργία  ιστοσελίδας  της  Εθνικής  Επιτροπής 

Δεοντολογίας,  στην  οποία  θα  μπορούσαν  ενδεικτικά  να  αναρτώνται  οι  εξής  σημαντικές 

πληροφορίες: 

1) Οι  ημερομηνίες  των  δύο  επόμενων  συνεδριάσεων  της  Εθνικής  Επιτροπής 

Δεοντολογίας 

2) Οι  προθεσμίες  κατάθεσης  ηλεκτρονικού  φακέλου  κλινικής  μελέτης  για  εξέταση 

στην επόμενη συνεδρίαση 

3)  Οι μελέτες που εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση 
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4) Διάφορες ανακοινώσεις της ΕΕΔ που επιθυμεί να γνωστοποιούνται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, π.χ. κάποια αλλαγή στα δικαιολογητικά της κατάθεσης 

5) Στατιστικά  στοιχεία  που  αφορούν  στο  έργο    της  ΕΕΔ  (π.χ.  αριθμός  αρχικών 

καταθέσεων  που  εξετάστηκαν  από  την  επιτροπή  ανά  μήνα  ή  ανά  συνεδρίαση, 

αριθμός τροποποιήσεων, αριθμός απορριπτικών αποφάσεων κ.α.) 

 

Προκειμένου  να  ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  

ΔΥΓ/3(α)/οικ.18919/21.02.2013  (ΦΕΚ  Β  390)  Άρθρο  18,  παράγραφος  7,  προτείνουμε  να 

δημιουργηθεί  το  αντίστοιχο  τμήμα  στην  ΕΕΔ  (πιθανότατα  νομικό  τμήμα)  στο  οποίο  να 

μπορεί  να  απευθύνεται  ο  Χορηγός  ή  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  σε  περιπτώσεις 

που  κρίνεται  απαραίτητο  να  εκτιμηθεί  η  σημαντικότητα  πιθανών  παρεμβάσεων  επί  του 

προτύπου σύμβασης. 

 Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

Τέλος,  προς  διευκόλυνση  της  συνεργασίας  μας,  θα  ήταν  χρήσιμες  διευκρινίσεις  στα  εξής 

ζητήματα: 

1) Η αρμοδιότητα της ΕΕΔ στην υλοποίηση επιθεωρήσεων, όπως αυτή περιγράφεται 

από  την  κοινή  υπουργική  απόφαση ΔΥΓ/3(α)/Γ.Π.οικ.119442/30.12.2013  [(ΦΕΚ Β 

3338)  έρχεται  σε  αντίφαση  με  το  άρθρο  14  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης 

ΔΥΓ3/89292/31−12−2003 (ΦΕΚ Β 1973) καθώς και με τα κεφάλαια 5 και 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/79602/25‐01‐2007,(ΦΕΚ Β 64), όπου ορίζεται σαφώς 

ότι οι επιθεωρήσεις εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ. 

2) Παρακαλούμε  όπως  τοποθετηθείτε  σχετικά  με  τα  υλικά  που  απευθύνονται  στον 

ασθενή εκτός από το έντυπο συγκατάθεσης  (π.χ. ημερολόγια,  ενημερωτικό υλικό, 

άλλα έντυπα  της μελέτης κ.λ.π.)  και που κατατίθενται προς έγκριση από  την ΕΕΔ. 

Έχει  παρατηρηθεί  ότι  η  ΕΕΔ αποφεύγει  να παρέχει  τη  γραπτή  έγκρισή  της  για  τα 

υλικά αυτά, παρά το ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κλινικής μελέτης και 

αντικείμενο έγκρισης από τις αρχές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διεξάγονται 

οι πολυεθνικές μελέτες. 

3) Την  αναγκαιότητα  ή  όχι  υποχρεωτικής  κατάθεσης  στο  φάκελο  εγκρίσεων  της 

μελέτης από άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς η κατάθεση γίνεται ταυτόχρονα σε 

όλες  τις  χώρες  και  η  διαδικασία  εξέτασης  και  γνωμοδότησης  είναι  παράλληλη. 

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην απαίτηση να υπάρχουν διαθέσιμες στην ΕΕΔ 

οι  εγκρίσεις  από  άλλες  χώρες  υποχρεωνόμαστε  να  καθυστερούμε  την  κατάθεση 
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