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Στις 31.12.2021, έπειτα από 3 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, έληξε η λειτουργία του 
Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ).  

Το ΕΔΙΑΟ ιδρύθηκε στις 17/05/201, με συντονιστή φορέα το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, ως Πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού 
μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Siemens. Κομβικός σκοπός του ΕΔΙΑΟ ήταν η προαγωγή 
της έρευνας στον καρκίνο και η διασύνδεση με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για την παροχή 
καινοτόμων υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας σε ασθενείς με καρκίνο.  

Κατά την τριετή διάρκεια της λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ παρασχέθηκαν δωρεάν >5.500 
εξειδικευμένες διαγνωστικές γενετικές εξετάσεις σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, 
σποραδικούς συμπαγείς όγκους και κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου. Οι συγκεκριμένες 
εξετάσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και επίσης 
αξιοποιήθηκαν ερευνητικά για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Σημαντικά επιτεύγματα του ΕΔΙΑΟ αποτελούν επίσης τα εξής: 

- συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)  
- συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), την Ελληνική 

Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής 
(ΕΕΠΑ) 

- συνεργασία με τη φαρμακευτική βιομηχανία για μελέτες πραγματικής κλινικής 
πρακτικής και προγράμματα πρώιμης πρόσβασης 

- προτυποποίηση διαδικασιών - ολοκλήρωση διεργαστηριακών ελέγχων και 
αξιολόγηση 7 εργαστηρίων αναφοράς για εξετάσεις μοριακής 
ογκολογίας/αιματολογίας 

- δημιουργία εθνικού αποθετηρίου γενετικών δεδομένων στον καρκίνο 
- ανάπτυξη νέων εργαλείων και ροών βιοπληροφορικής ανάλυσης 
- αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής και προαγωγή της ψηφιακής υγείας  
- δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης  

 
Το ΕΔΙΑΟ πραγματοποίησε το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της Ογκολογίας 
Ακριβείας στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στο 
διεθνές γίγνεσθαι στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Οι συντελεστές του ΕΔΙΑΟ 
αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή αλλά και ικανοποίηση, καθώς μάλιστα το ΕΔΙΑΟ αναγνωρίστηκε 
ως υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής για την Ευρώπη (“best practice case for Europe”) από τη 
μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήγαγαν οι European Cancer Patient Coalition, 
European Federation of Pharmacological Industries and Associations και International Quality 
Network in Pathology. 

 


