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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενημερωτική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας σχετικά με το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας 

Καρκίνου της Αθήνας. 
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Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών (DFKZ) 

και της Ένωσης Helmholtz, αποδεχόμενη την πρόσκλησή του, προκειμένου να τον 

ενημερώσει για την πρόοδο του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας Καρκίνου στην Αθήνα 

(ACCC). To ACCC βρίσκεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και 

αποτελεί μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) που υλοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την DFKZ και την Ένωση Helmholtz, τον μεγαλύτερο ερευνητικό 

οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Helmholtz Association εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, 

Καθηγητής κ. Otmar Wiestler, και η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Δρ. 

Effrosyni Chelioti.  Εκ μέρους του Γερμανικού Κέντρου Καρκίνου (DFKZ) στη συνάντηση 

συμμετείχαν ο Επιστημονικός Διευθυντής Καθηγητής κ. Michael Baumann, ο Διοικητικός 

Διευθυντής, Καθηγητής κ. Josef Puchta, και η Υπεύθυνη Συντονισμού για το ACCC, 

Καθηγήτρια κ. Antonia Dimitrakopoulou-Strauss. Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία 

του ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα, κ. Jens Plotner.  Από Ελληνικής πλευράς 

παρευρέθηκαν στην συνάντηση ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) Δρ. 

Βασίλης Γρηγορίου και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας 

και Βιοτεχνολογίας Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας. 

 

Ο κ. Wiestler, Πρόεδρος της Ένωσης Γερμανικών Ερευνητικών Κέντρων Helmholtz, έκανε 

την ακόλουθη δήλωση:  «Η έρευνα για τον καρκίνο και τα φάρμακα για τον καρκίνο 
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αποτελούν μερικές από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες. Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου στην Αθήνα (ACCC) 

είναι ένα πρωτοποριακό νέο εγχείρημα για την Ελλάδα. Μετά την έναρξη της μοναδικής 

συνεργασίας μας τον περασμένο Δεκέμβριο, συγκεντρώνουμε τους καλύτερους 

ερευνητές από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Γερμανίας και της Ελλάδας για να 

συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα σε κορυφαίο ερευνητικό και κλινικό επίπεδο. Για να 

διαχειριστούμε την πρόκληση της μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο θα πρέπει να 

προχωρήσουμε με μια κοινή στρατηγική. Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα εκπληρώσουμε τους 

στόχους που έχουν τεθεί και ότι μπορούμε επίσης να συμβάλουμε σημαντικά στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής ασθένειας». 

 

«Η έρευνα αποτελεί ουσιώδες μέρος ενός Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας Καρκίνου 

και η δέσμευσή μας προς το ACCC επικεντρώνεται κυρίως στην επιστήμη» αναφέρει ο 

καθηγητής Michael Baumann, Επιστημονικός Διευθυντής του Γερμανικού Κέντρου για τον 

Καρκίνο (DKFZ).  «Ως εκ τούτου, έχουμε ξεκινήσει ερευνητικά έργα, όπου οι ερευνητές 

του Γερμανικού Κέντρου για τον Καρκίνο θα συνεργαστούν στον τομέα αυτό με Έλληνες 

συναδέλφους. Επιπλέον, επενδύουμε στην κοινή εκπαίδευση νέων ερευνητών και 

επιστημόνων κλινικής έρευνας. Κύριος στόχος μας είναι να συμβάλλουμε καθοριστικά στη 

βελτίωση της υγειονομικής μέριμνας για τον ελληνικό πληθυσμό». 

  

«Η αλληλεπίδραση με τους Έλληνες συναδέλφους ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Τώρα 

ιδρύσαμε ομάδες εργασίας εντοπίζοντας νέους επιστήμονες από την Ελλάδα. Η 

συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους είναι μια πραγματική ευχαρίστηση και είμαι 

ευτυχής που έχω τον Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Γρηγορίου ως ισχυρό 

και έμπειρο ομόλογό μου στο πλευρό μου», αναφέρει ο καθηγητής Josef Puchta, 

Διοικητικός Διευθυντής του Γερμανικού Κέντρου για τον Καρκίνο (DKFZ). 

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Διοικητικός Διευθυντής του 

Κέντρου Έρευνας Καρκίνου Δρ. Βασίλης Γρηγορίου δήλωσε: 

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς η πρόσκληση του ΠτΔ κ. Παυλόπουλου προκειμένου να τον 

ενημερώσουμε για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου στην 

Αθήνα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα εφαρμογή της πρώτης φάσης 

της Ελληνογερμανικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη ώστε να 

σημειωθεί ακόμα πιο σημαντική πρόοδος στην έρευνα για τον καρκίνο και να 

αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης και φροντίδας που παρέχονται στους 

ασθενείς τόσο στην Αθήνα όσο και σε ολόκληρη τη χώρα». 

 

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Ιανουάριο του 2017 στην Αθήνα, μετά από πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
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(ΕΙΕ) και σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου DKFZ και την Ένωση 

Helmholtz, τον μεγαλύτερο ερευνητικό οργανισμό στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση 

της διεπιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο και τη βελτίωση της ζωής ασθενών που 

πάσχουν από πολυπαραγοντικές, ετερογενείς ασθένειες. Ήδη έχουν ξεκινήσει την 

ερευνητική τους δραστηριότητα οι πρώτοι υπότροφοι από την Αθήνα στο DKFZ και έχουν 

σταλεί τα πρώτα καρκινικά δείγματα για αναλύσεις με τεχνικές omics καθώς επίσης έχουν 

εισαχθεί  οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς σε τρέχουσες Ευρωπαϊκές κλινικές μελέτες. 

 

Νέες συνεργατικές δράσεις έχουν ξεκινήσει για βιοτράπεζες, για ένα κέντρο τεκμηρίωσης 

ογκολογικών δεδομένων, την ενοποίηση στοιχείων και τεχνικών omics,  τον καρκίνο του 

παχέος εντέρου, το πολλαπλό μυέλωμα, τον παιδιατρικό καρκίνο καθώς και την 

απεικόνιση μικρών πειραματόζωων. Επιπλέον, σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα 

πιστοποιημένο κέντρο για κλινικές μελέτες, ένα μητρώο νεοπλασιών, ένα κέντρο 

μετεκπαίδευσης επιστημόνων καθώς και μοριακά ιατρικά συμβούλια για ασθενείς με 

προχωρημένη νόσο.  Το ACCC θα προετοιμάσει επίσης το έδαφος για τη συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (π.χ. DKTK, Cancer Core Europe, BBMRI-ERIC). 
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου με τον καθηγητή Dr. Wiestler της 

Helmholtz Association.  

 

 
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου με τον Γερμανό Πρέσβη κ. Plotner 
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου με τον καθηγητή Dr. Puchta του 

DFKZ. 

 

 

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου με τον καθηγητή Dr. Baumann του DFKZ. 
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου με τον κ. Γρηγορίου, πρόεδρο του 

Ε.Ι.Ε. 

 

 

Ο πρόεδρος του Ε.Ι.Ε. κ. Γρηγορίου, η καθ. Dr. Dimitrakopoulou-Strauss, καθηγήτρια και συντονίστρια του 

ACCC από τη Γερμανική πλευρά και o κ. Πίντζας, διευθυντής του ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής 

Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ. 
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος με την Γερμανική αντιπροσωπεία του DFKZ και της 

Helmholtz Association, τον Γερμανό Πρέσβη κ. Plotner και τους κ.κ. Γρηγορίου και Πίντζα του Ε.Ι.Ε. 

 

 
Ενημέρωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου σχετικά με την πρόοδο του 

Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας Καρκίνου.  

 


