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Σν Clinical Trials Information System (CTIS) θζάλεη ζε 
ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΜΑ επηβεβαίσζε φηη ε Πχιε θαη Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ γηα 

ηηο θιηληθέο δνθηκέο, έλα απφ ηα θχξηα παξαδνηέα ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο 

θαη ε βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Clinical Trials Information System (CTIS), είλαη πιένλ 

πιήξσο ιεηηνπξγηθή θαη ζε πνξεία γηα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2022. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 21 Απξηιίνπ, επηβεβαίσζε φηη έρεη επαιεζεχζεη φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο 

ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ απηνχ ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο. 

 

«Σα επξήκαηα απφ ηνλ έιεγρν δηαβεβαίσζαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηη ε επξσπατθή 

Πχιε θαη Βάζε Γεδνκέλσλ πιεξνχλ πιένλ ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έζεζε ν 

EMA ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε Μέιε. Δίκαζηε φινη έηνηκνη 

λα μεθηλήζνπκε λα δνπιεχνπκε κε ην ζχζηεκα», δήισζε ε Christa Wirthumer-Hoche, 

πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ EMA. «Η εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο 

Κιηληθέο Γνθηκέο θαη ηνπ CTIS ζα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ εγγξαθή, δηεμαγσγή 

θαη επνπηεία ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ ζηελ ΔΔ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε 

πνιιαπιά Κξάηε Μέιε, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ πςίζηεο ζεκαζίαο δηαθάλεηα γηα 

ην θνηλφ. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη θηιφδνμα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ EMA θαη πξνζβιέπνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρέο ηνπ 2022." 

 

«Η ΔΔ είλαη κηα ειθπζηηθή πεξηνρή γηα επελδχζεηο ζηελ θιηληθή έξεπλα θαη ε αλάπηπμε 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ αμία ηεο σο κεγάιε θαη δπλακηθή 

πεξηνρή γηα θιηληθή έξεπλα, επηηξέπνληαο ζηηο αξρέο θαη ηνπο εξεπλεηέο λα 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα αλάκεζα ζηα Κξάηε Μέιε», πξφζζεζε ν Xavier De 

Cuyper, Γηεπζπληήο ηνπ Βειγηθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, κηιψληαο εθ κέξνπο ηνπ 

δηθηχνπ γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο ησλ Γηεπζπληψλ Φαξκαθνξξπζκηζηηθψλ Αξρψλ ηεο ΔΔ. 

«εκαίλεη επίζεο φηη κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε πεξαηηέξσ ηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο καο 

απφ λέα θάξκαθα, θαη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ θαξκάθσλ, θαη λα ηνπο 

παξέρνπκε πξφζβαζε ζε απμεκέλε δεκφζηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο θιηληθέο δνθηκέο 

θαζψο απηέο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπο φηαλ νινθιεξσζνχλ." 

 

Ωο επφκελν βήκα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα ελεκεξψζεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα 

απηή ηελ έθβαζε. Μφιηο δηαβεβαηψζεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα δεκνζηεχζεη 



 
 
Σν CTIS θζάλεη ζε ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο 
 

2 

αλαθνίλσζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έμη κήλεο κεηά απφ 

απηή ηε δεκνζίεπζε, ν Καλνληζκφο γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη 

ην CTIS ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν EMA θαη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή επειπηζηνχλ φηη ην ζχζηεκα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2022, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζα δεκνζηεπζεί 

ζηηο 31 Ινπιίνπ 2021. 

 

Ο ζθνπφο ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο είλαη ε ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εγγξαθήο θαη επνπηείαο γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Σν CTIS ζα 

βειηηψζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, δηαζθαιίδνληαο φηη ε ΔΔ παξακέλεη ειθπζηηθή γηα 

επελδχζεηο ζηελ θιηληθή έξεπλα. 

 

Όηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ην CTIS ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν εηζφδνπ ζηελ ΔΔ γηα 

ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα θιηληθέο δνθηκέο. Οη ρνξεγνί θιηληθψλ δνθηκψλ ζα κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε γηα κία θιηληθή δνθηκή ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (ΔΟΥ) κε κία αίηεζε αληί λα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζε θάζε ρψξα 

μερσξηζηά. Απηή ε εληαία αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή ζηηο εζληθέο αξκφδηεο 

αξρέο θαη ζηηο επηηξνπέο δενληνινγίαο γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο. 

 

Σν CTIS ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζηξαηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο 

επηηξέπνληαο ζηνπο ρνξεγνχο θαη ζηνπο εξεπλεηέο λα επεθηείλνπλ εχθνια ηε δηεμαγσγή 

ησλ δνθηκψλ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΔΟΥ θαη ζα επηηξέπεη ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ 

ρνξεγψλ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εζληθψλ αξκφδησλ αξρψλ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

θαη αληαιιαγή γλψζεσλ. 

 

Σν ζχζηεκα ζα πεξηέρεη έλαλ δεκφζην ηζηφηνπν κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη 

απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο θιηληθέο δνθηκέο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ ΔΔ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, βειηηψλνληαο έηζη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

γηα αζζελείο, εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Η έγθξηζε θαη επίβιεςε θιηληθψλ δνθηκψλ είλαη επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ, σζηφζν ν 

EMA δηαρεηξίδεηαη ην CTIS. Γηα πξνεηνηκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ CTIS, έρνπλ μεθηλήζεη ή 

πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα νκάδεο ρξεζηψλ θαη εθηεηακέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ EMA. Σα έγγξαθα θαζνδήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Κιηληθέο Γνθηκέο είλαη 

δηαζέζηκα ζην EudraLex 10 https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en  

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation/clinical-trials-information-system-ctis-training-programme
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation/clinical-trials-information-system-ctis-training-programme
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en

