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Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2η 

επιστημονική ημερίδα του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας και της ερευνητικής υποδομής pMedGR 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής 

Ακριβείας αποτελεί έναν κεντρικό κόμβο για την 

υλοποίηση, το συντονισμό και την ενοποίηση 

προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην ευρύτερη 

περιοχή μας και, παράλληλα, είναι μέρος ενός εθνικού, 

πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου. 

Το ΕΚΠΑ προσφέρει πλέον μοναδικές δυνατότητες με 

τη δημιουργία ενός Κέντρου με αντικείμενο την 

καινοτόμο έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας.  

Η ενσωμάτωση γενικότερα της Ιατρικής Ακριβείας στη 

διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού φέρνει 

ήδη σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, όμως, έχει  

σημαντικά οφέλη και για το Πανεπιστήμιό μας, το Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο, γι’ αυτό και είναι, θα έλεγα, χρέος μας, η 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και σε αυτόν τον τομέα. 

Επίσης, στο πλαίσιο του νέου Κέντρου, έχει τα τελευταία 

χρόνια αναπτυχθεί η ερευνητική υποδομή για την 

Εξατομικευμένη Ιατρική pMedGR, σε συνεργασία με το 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος 

Φλέμιγκ».  
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Στο πλαίσιο του pMedGR αναπτύσσονται Μονάδες 

παροχής υπηρεσιών σε νέες βιοτεχνολογίες, όπως 

Γονιδιωματική, Μεταγραφομική, Πρωτεομική,  Κυτταρομετρία 

Μάζας (CyTOF), ανάλυση μεταγραφωμάτων μοναδιαίων 

κυττάρων (single-cell technologies), Βιοπληροφορική Ανάλυση, 

Σύνθεση και Μοντελοποίηση Δεδομένων, κ.α.  

Οι Μονάδες αυτές λειτουργούν με πιστοποιημένες 

διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να υπηρετούν τη δημόσια 

υγεία και να αποτελούν τη βάση για την Ιατρική έρευνα, 

εκπαίδευση και καινοτομία. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Η Ιατρική μας Σχολή με όλους σας, με όλους μας έχει 

κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια, σταθερά βήματα 

προς το μέλλον που οραματιζόμαστε.  

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση 

της Σχολής μας ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον 

κόσμο. Για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα σημαντικό 

αριθμό Highly Cited Επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή.  
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Το Πανεπιστήμιό μας  είναι, μαζί με άλλα 9 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής 

Συμμαχίας CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο να 

διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Ενός 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που να διευκολύνει την 

κινητικότητα των Φοιτητών, των Καθηγητών και των 

Ερευνητών, τη δημιουργία κοινών μαθημάτων και στο μέλλον 

κοινών πτυχίων, τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

Μιας συμμαχίας που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα 

θέματα Υγείας. 

Ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση 

στην βελτίωση των υποδομών και τη ανάπτυξη νέων με 

σκοπό τη δημιουργία όσο γίνεται καλύτερων συνθηκών για τη 

διεξαγωγή της έρευνας.  

Στα πρόσφατα χρόνια η Ιατρική μας Σχολή μεγαλώνει 

Κτηριακά και ενισχύεται σε εξοπλισμό. Σύντομα θα 

ολοκληρωθούν τα δύο νέα Κτίρια επί της οδού Μικράς Ασίας και 

δρομολογείται η επέκταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο.  

Η λειτουργία του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας, ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
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πρωτοποριακής έρευνας, ενώ προσεχώς θα λειτουργήσει και 

νέο Core Facility στο ΑΚΙΣΑ, παραπλεύρως του Νοσοκομείου 

Αττικόν.  

Παράλληλα μια ακόμα σημαντική, εμβληματική, 

πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας, ένα προσωπικό μου 

όνειρο, η δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων 

προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον 

πραγματικότητα, με το ήδη λειτουργούν “BA Program in 

the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” 

προχωρά δυναμικά από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το 

BA in Medicine! Και έπεται συνέχεια! 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Με την πεποίθηση ότι όλες οι ενέργειες στο πεδίο της 

Ιατρικής Ακριβείας φέρνουν τη χώρα μας στο διεθνές 

επιστημονικό προσκήνιο και επομένως ωφελούν 

πολλαπλώς τη Δημόσια Υγεία ―και στην περίπτωση της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και τη Δημόσια Ανώτατη 

Παιδεία―, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και πάλι 

στην 2η Επιστημονική Ημερίδα του Κέντρου Νέων 
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Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας (ΚεΝεΒΙΑ) και της 

ερευνητικής υποδομής pMedGR  και εκφράζω τη στήριξη και 

την έμπρακτη και ουσιαστική συμμετοχή του αρχαιότερου 

Πανεπιστημίου της χώρας στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας. 

Σας ευχαριστώ. 


