ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION

Δελτίο Τύπου
Εκδήλωση προς τιμήν του Dr. Josef Puchta, Τέως Διευθυντή του Γερμανικού
Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DFKZ) & Μέλους της Διεθνούς
Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον
Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC)
06.12.2019
Την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας
εκδήλωση προς τιμήν του Dr. Josef Puchta, τέως Διοικητικού Διευθυντή του
Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DFKZ). Ο Dr. Josef Puchta
αποχωρεί φέτος από το DFKZ λόγω συνταξιοδότησης, μετά από 23 και πλέον χρόνια
καθοριστικής συμβολής στη Διοίκηση του Κέντρου, το οποίο ανήγαγε σε έναν από τους
μεγαλύτερους και πιο καινοτόμους οργανισμούς στον κόσμο.
Ο Dr. Josef Puchta αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής
του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC)
μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με το
DFKZ για την εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου στη χώρα μας.
Τον Dr. Josef Puchta διαδέχεται στο DFKZ η Ursula Weyrich η οποία έχει μακρά
εμπειρία στη διοίκηση πολυσύνθετων και διεθνών οργανισμών. Η Ursula Weyrich,
μεταξύ άλλων, είναι συν-ιδρύτρια του Γερμανικού Κέντρου για τις Νευροεκφυλιστικές
Ασθένειες, ενός κορυφαίου οργανισμού στον χώρο των βιο-επιστημών.
Ο Dr. Puchta στον αποχαιρετιστήριο λόγο του υπογράμμισε: «Γνωρίζω πολλά χρόνια

την Ursula Weyrich και πρόκειται για μια εξαίρετη συνεργάτη. Είμαι βέβαιος ότι θα
βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του DFKZ. Μετά από 23 εξαιρετικά ενδιαφέροντα
χρόνια, αυτή η διαδοχή κάνει σαφώς ευκολότερη την αποχώρησή μου. Εύχομαι στη
διάδοχό μου κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.»
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και
Διοικητικός Διευθυντής του ACCC, Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, ο οποίος κατά την
ομιλία του σημείωσε: «Ένα όραμα ετών για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει πάρει

μορφή στην Ελλάδα, χάρη στην αμέριστη υποστήριξη και στον ξεχωριστό ζήλο του Dr.
Josef Puchta. Αναφέρομαι στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον καρκίνο
στην Αθήνα (ACCC) που πυρήνας του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στην
ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου. Είμαι σίγουρος ότι ο Dr. Puchta θα παραμείνει
ένας πολύτιμος σύμβουλος σε κάθε μελλοντικό βήμα ανάπτυξης του ACCC.»
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Ο Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου απένειμε τιμητική πλακέτα στον Dr. Puchta εκ μέρους του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την καθοριστική συνεισφορά του στην ίδρυση του
Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC).

Πληροφορίες για τα δύο συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο:
Το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) αριθμεί περισσότερα από
3.000 άτομα προσωπικό και αποτελεί το μεγαλύτερο βιοϊατρικό οργανισμό στη
Γερμανία. Στο DFKZ περισσότεροι από 1.300 επιστήμονες ερευνούν πώς αναπτύσσεται
ο καρκίνος, ταυτοποιούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες και προσπαθούν να βρουν
νέες στρατηγικές που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη καρκίνου στους ανθρώπους.
Αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις για να καταστήσουν ακριβέστερη τη διάγνωση του
όγκου και την επιτυχή θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Η υπηρεσία πληροφόρησης
του DFKZ παρέχει εξατομικευμένες απαντήσεις σε όλες τις σχετικές με τον καρκίνο
ερωτήσεις για τους ασθενείς, το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες της υγείας.
Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα: www.dfkz.de
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Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC)
ιδρύθηκε το 2017 με τη σύμπραξη του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (DKFZ)
στη Γερμανία, καθώς και του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιλεγμένων κλινικών
δημόσιων νοσοκομείων. Ο βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ενδυνάμωση της
διεπιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο και, ειδικότερα, η βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων που ασθενούν από αυτή την πολύ-παραγοντική και ετερογενή νόσο. Ήδη, οι
ερευνητές του Κέντρου της Αθήνας αναπτύσσουν νέες διαγνωστικές και προγνωστικές
δοκιμές, αναλύοντας και αξιοποιώντας προβλέψεις απόκρισης στις εξατομικευμένες
θεραπείες αλλά και δουλεύοντας πάνω στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων χημικής
σύνθεσης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με όραμα τη
διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών της Αθήνας και σταδιακά ολόκληρης της
επικράτειας.
Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα: www.accc.gr
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