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για τον Καρκίνο (DKFZ)
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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει την επέκταση της
συνεργασίας του, για άλλα δύο χρόνια, με το κορυφαίο Γερμανικό Κέντρο
Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) μέσω του Ολοκληρωμένου Κέντρου
Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC), το οποίο αποτελεί μια
σημαντική πρωτοβουλία του ΕΙΕ με επίκεντρο τη διεπιστημονική και ολιστική
προσέγγιση και αντιμετώπιση της νόσου.
Πιο συγκεκριμένα, στις 26 και 27 Μαΐου, ομάδα εμπειρογνωμόνων της
Helmholtz Association, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού στην
Ευρώπη -μέλος του οποίου είναι το DKFZ- πραγματοποίησε ενδιάμεση
αξιολόγηση της συνεργασίας του DKFZ με το ACCC, η οποία κρίθηκε απολύτως
επιτυχής, γεγονός που έφερε ως αποτέλεσμα την παράταση της
χρηματοδότησης της εν λόγω συνεργασίας έως το τέλος του 2023.
Ο Πρόεδρος της Helmholtz European, Prof. Dr. Otman D. Wiestler, εξέφρασε
τη βαθιά του ικανοποίηση για την ποιότητα του επιστημονικού έργου που έχει
παραχθεί από τα συνεργαζόμενα κέντρα, έως σήμερα, επισημαίνοντας τη
στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας και τα ορόσημα που έχουν ήδη
επιτευχθεί, ειδικά στον τομέα της παιδιατρικής ογκολογίας.
Εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, ο Πρόεδρος του ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειος
Γρηγορίου εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για αυτή τη θετική
εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση του ΕΙΕ να
συστηματοποιήσει ακόμη περισσότερο τις ενέργειες για την ενίσχυση της
συνεργασίας του ACCC με το DKFZ, με απώτερο σκοπό την πλήρη ανάπτυξη
του Κέντρου στην Αθήνα.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ | Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION | 48, Vas. Constantinou Ave. 11635 Athens
E-mail: press@eie.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION

Περισσότερα για τη συνεργασία:
Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον καρκίνο στην Αθήνα (ACCC) αποτελούσε
όραμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) για πολλά χρόνια και ιδρύθηκε το
2017 με τη σύμπραξη του κορυφαίου Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου
(DKFZ) καθώς και της Helmholtz Association, του μεγαλύτερου ερευνητικού
οργανισμού στην Ευρώπη. Στο ACCC συμμετέχουν, επίσης, επιλεγμένες κλινικές
δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας (όπως το Παίδων “Αγία Σοφία” και το Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”) καθώς και η Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η δημιουργία του ACCC επιλέχθηκε από τη Helmholtz Association ως πιλοτικό σχέδιο
στο πλαίσιο του προγράμματος Helmholtz European Partnering Programme, αφού
εγκρίθηκε από μια διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον καρκίνο. Μέσα από
αυτήν τη συνεργασία αξιοποιούνται συνδυαστικά η δυναμική του DKFZ, η ισχυρή
τεχνογνωσία της Helmholtz Association καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητες που
παρέχουν τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, τα εξειδικευμένα πανεπιστημιακά
τμήματα, καθώς και οι μεγάλες μονάδες της δημόσιας υγείας στην Αθήνα και την
Αττική.
Ο βασικός σκοπός του ACCC είναι η ενδυνάμωση της διεπιστημονικής έρευνας για
τον καρκίνο και, ειδικότερα, η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ασθενούν από
αυτή την πολυ-παραγοντική και ετερογενή νόσο.
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