
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

   

Δελτίο Τύπου  

 

H Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ιδρύει την Ακαδημία Κλινικών Μελετών  

με την υποστήριξη των εταιρειών Bayer Ελλάς και ELPEN 
 

Μία πανελλαδική πρωτοβουλία προώθησης 

της επιστήμης, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας 
 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 – Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ανακοίνωσε την ίδρυση της 

Ακαδημίας Κλινικών Μελετών, μιας πρωτοβουλίας που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της 

Bayer Ελλάς και της ELPEN.  

 

Πιο αναλυτικά, η ακαδημία θα παρέχει σειρά σεμιναρίων που θα στοχεύουν στην ενημέρωση 

και στην εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας σχετικά με τις αρχές της ορθής κλινικής 

πρακτικής και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, αλλά και τη δημιουργία κουλτούρας κλινικών  

μελετών σε κυβερνητικούς φορείς, αρχές υγείας και ασθενείς.  

 

Κάθε χρόνο, περίπου 20 επιλεγμένοι ερευνητές στην Ιατρική θα έχουν την ευκαιρία να 

βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί ως ερευνητές και 

συντονιστές σε κλινικές δοκιμές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση στις 

τρέχουσες δοκιμές (υψηλότερος αριθμός και ρυθμός ένταξης ασθενών στην μελέτη, καλύτερη 

ποιότητα δεδομένων, κλπ) και επίσης θα καταστήσει τα ερευνητικά κέντρα πιο ελκυστικά για 

πολυεθνικά κλινικά προγράμματα. 

 

Τα οφέλη της κλινικής έρευνας θα είναι πολλαπλά για ασθενείς - οι οποίοι θα μπορούν να 

έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε νέες θεραπείες, - για επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας – οι 

οποίοι θα αποκτήσουν βαθύτερη γνώση στη διαχείριση κλινικών μελετών και μεγαλύτερη 

εμπειρία στις νέες θεραπευτικές επιλογές  - και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εισροή 



 

 

 

εσόδων ειδικά για την κάλυψη αναγκών πρακτικής άσκησης και διαμονής (δεδομένου ότι 15% 

του προϋπολογισμού κλινικών δοκιμών αποδίδεται σε νοσοκομεία και  5% αποδίδεται στους 

ειδικούς λογαριασμούς για ταμεία Ε&Α των Περιφερειακών Αρχών Υγείας).  

 

Στην διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 

Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος στον χαιρετισμό που απηύθυνε, 

δήλωσε σχετικά «Είναι μια σημαντική μέρα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας, η ίδρυση 

αυτής της Ακαδημίας. Κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει ότι η χώρα μας έχει τεράστιες 

δυνατότητες σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή κλινικών μελετών. Μπορούμε να 

πρωταγωνιστήσουμε στην περιοχή και σε όλη την Ευρώπη και κυρίως αυτό μπορεί να γίνει 

διότι διαθέτουμε αξιόλογο ιατρικό προσωπικό, έχουμε τεράστια εμπειρία, ξέρουμε τι πρέπει 

να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι μαζί η επιστημονική 

κοινότητα, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και οι φαρμακευτικές εταιρείες, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε αυτή τη συνέργεια, προκειμένου να δώσουμε ώθηση στο κομμάτι των 

κλινικών μελετών. Θέλουμε μαζί να πρωταγωνιστήσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων.» 

 

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κ. Δημήτριος Φιλίππου καλωσόρισε την 

πρωτοβουλία και δήλωσε σχετικά «Η διενέργεια των κλινικών μελετών είναι ο μόνος δρόμος 

για τη διεύρυνση, ανάπτυξη και κυκλοφορία καινοτόμων και αποτελεσματικών προϊόντων με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την πρόληψη των ασθενειών. Η αξία 

των κλινικών μελετών είναι τεράστια, τόσο για τους ασθενείς για τους οποίους διασφαλίζει την 

πρώιμη πρόσβαση σε νέες θεραπείες, όσο και για τους  γιατρούς και επαγγελματίες υγείας 

που διαχειρίζονται αυτές τις θεραπείες. Τεράστια, επίσης είναι και τα έσοδα στο σύστημα 

υγείας, με πολλαπλά οφέλη. Έσοδα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για τον 

εξοπλισμό κλινικών, είτε για την πρόσληψη προσωπικού, είτε για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας. Στον ΕΟΦ, αναγνωρίζουμε τα οφέλη που προκύπτουν και φροντίσαμε ώστε να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες  και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και 

έγκριση των κλινικών μελετών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φιλικότερου πλαισίου 

αντιμετώπισης, που οδήγησε σε αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την έρευνα και τις 

κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια που ξεκινά σήμερα 

ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική στην εκπαίδευση των ιατρών σε κομβικά θέματα των 

κλινικών μελετών. Σε αυτή την προσπάθειά σας ο ΕΟΦ θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης».    

 

«Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην GCP, 

προάγοντας την επιστήμη, την αξία των κλινικών μελετών, τη συνεργασία ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες και την υψηλή απόδοση και ποιότητα των κλινικών μελετών» δήλωσε ο 

Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπούμπας. 



 

 

 

 

Αντίστοιχα, ο Αντιπρόεδρος της ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Θεόδωρος Τρύφων επισήμανε «Συμμετέχουμε σε μια 

σπουδαία  πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη για την ερευνητική κοινότητα, τους ασθενείς και 

την Ελλάδα. Πιστεύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη και είναι πάγια πολιτική μας να 

επενδύουμε  περισσότερο από το 10% του ετήσιου τζίρου μας. Στο  Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό 

και Πειραματικό μας Κέντρο (Ε.Ε.Π.Κ), το μεγαλύτερο ιδιωτικό κέντρο Βιοϊατρικής στην Ελλάδα, 

που λειτουργεί τα τελευταία 25 χρόνια, έχουμε την   εμπειρία, την τεχνογνωσία,  τις 

εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για να στηρίξουμε όχι μόνο αυτό 

αλλά και κάθε σχετικό εγχείρημα. Στις κλινικές μελέτες η Ελλάδα είναι στη 16η θέση μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ κάλλιστα μπορεί να βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Η Ακαδημία 

Κλινικών Μελετών θα βοηθήσει  ουσιαστικά, προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, με το νέο 

κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης που ήδη κατασκευάζουμε στα Σπάτα Αττικής, πιστεύουμε ότι 

θα συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερο στην έρευνα και θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη στη 

χώρα μας.»  

 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς κ. Andreas Pollner τόνισε «Είναι μεγάλη τιμή 

για εμάς η υποστήριξη της Ακαδημίας Κλινικών Μελετών. Πιστοί στην αποστολή μας «Επιστήμη 

για μια καλύτερη ζωή» επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και να ενισχύσουμε 

την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η επιτυχία της 

προσπάθειας του τομέα της Υγείας να τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη 

ανάπτυξης, εξαρτάται αποφασιστικά από την ικανότητα να καθιερωθεί η χώρα ως σημαντικό 

κέντρο κλινικών μελετών. Το να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε έναν κόμβο κλινικών μελετών 

σε παγκόσμιο πεδίο, θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση και ενίσχυση τόσο της δημόσιας υγείας 

όσο και της εθνικής οικονομίας αν αναλογιστεί κανείς πως οι επενδύσεις σε Ε&Α μπορεί να 

ανέλθουν από τα 40 εκ. το 2020, στα 150 εκ. Ευρώ, το 2023.» 

- ΤΕΛΟΣ – 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:  

 

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών: Ματίνα Κατσαούνη, Τηλ. +30 210 721 18 45, Email: iea@mednet.gr  

ELPEN: Νέλλη Κατσιμίχα, Τηλ. +30 211 186 57 48, Email: nkatsimicha@elpen.gr  

Bayer Ελλάς: Σόνια Μουσαβερέ, Τηλ. +30 210 618 75 62, Email: sonia.mousavere@bayer.com  

 

Σημείωση για τους συντάκτες: 

 

Σχετικά με την ΙΕΑ 

mailto:iea@mednet.gr
mailto:nkatsimicha@elpen.gr
mailto:sonia.mousavere@bayer.com


 

 

 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) είναι το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 

1835 και στην ηγεσία της βρέθηκαν, κατά καιρούς, πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ιατρικού 

κόσμου. 

Διοργανώνει το Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, τη μεγαλύτερη εκδήλωση συνεχιζόμενης ιατρικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εστιασμένα ερευνητικά σεμινάρια και εφαρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια με  

ευρωπαϊκή πιστοποίηση, εκδίδει το περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» (http://www.mednet.gr/archives/), 

λειτουργεί το iatrotek για την on-line αναζήτηση της ελληνικής βιβλιογραφίας (http://www.iatrotek.org), καθώς 

και το διαδραστικό portal  (http://www.mednet.gr), με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών e-learning.    

Τα τελευταία χρόνια η ΙΕΑ θεσμικά συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής Κλινικής 

Διακυβέρνησης (ανάπτυξη Θεραπευτικών-Κλινικών Πρωτοκόλλων και Κλινικών Οδηγιών, εργαλείων Ιατρικού & 

Κλινικού Ελέγχου, Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή, Μητρώων Δεδομένων Ασθενών (patient registries)  

κ.α.) σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους θεσμικούς φορείς (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ), στα 

πλαίσια της οποίας έχει αναπτυχθεί η web εφαρμογή των ελληνικών DRGs (Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων -

ΚΕΝ), διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας (http://kenicd.e-healthnet.gr), καθώς και μια 

ηλεκτρονική εφαρμογή για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης. 

 

Σχετικά με την ELPEN  

Εδώ και 55 χρόνια η ELPEN εφαρμόζει τις υψηλότερες παραγωγικές προδιαγραφές και τους αυστηρότερους 

ποιοτικούς ελέγχους. Η δραστηριότητά της αφορά σε όλες τις βασικές θεραπευτικές κατηγορίες. Το 1996 ίδρυσε 

το Πρότυπο Ερευνητικό, Eκπαιδευτικό & Πειραματικό της Κέντρο, το οποίο αποτελεί το πρώτο εργαστήριο 

Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε από ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα, καθώς κι ένα από 

το 10 μεγαλύτερα της Ευρώπης. Σπουδαίος καρπός των ερευνητικών προσπαθειών της είναι η εισπνευστική 

συσκευή Elpenhaler®, η οποία φέρει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη. Τα 

φάρμακα της ELPEN εξάγονται σήμερα σε 41 χώρες παγκοσμίως, ενώ από το 2012 διαθέτει θυγατρική εταιρεία 

στη Γερμανία, την ELPEN GmbH.  Σήμερα  ELPEN απασχολεί περισσότερους από 850 εργαζόμενους. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.elpen.gr  

 

Σχετικά με την Bayer  

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών  και συγκεκριμένα 

στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το 

όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές 

προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη 

δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη 

στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστί ας και της υψηλής 

ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2019, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 104.000 άτομα και 

είχε πωλήσεις της τάξεως των 43,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,9 δις ενώ οι  δαπάνες 

για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 5,3 δις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr . 
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