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• Ερωτθματολόγιο

Β

• 1. Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

• 2. Αιπζίδεο αμίαο πνπ ζα ελδπλακσζνχλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ 

• 3. Δπίπεδν εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ

• 4. Γηαηνκεαθέο πξνζεγγίζεηο 

• 5. (Δπαλα)θαηάξηηζε /αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ 

• 6. Κξηηήξηα επηινγήο ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ

Γ
• υμπεράςματα

Ρεριεχόμενα παρουςίαςθσ

Απαντήσεις
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Α. Ερωτθματολόγιο

• 16 απαντιςεισ

• Κοινζσ ειςθγιςεισ (κάποια μζλθ)

• Ελεφκερο κείμενο με ςχόλια (κάποια μζλθ)

• Διακζςιμα ςτοιχεία
• Θεματικζσ προτεραιότθτεσ RIS3

• Ηιτθςθ Ε.ΣΑ.Κ «Ερευνϊ – Δθμιουργϊ – Καινοτομϊ»

• Κείμενα βάςθσ

προκειμζνου να 
διατυπϊςετε τισ απόψεισ 
ςασ ωσ προσ τισ κεματικζσ 
προτεραιότθτεσ
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Α. Ερωτθματολόγιο - Ηιτθςθ Ε.ΤΑ.Κ «Ερευνώ – Δθμιουργώ – Καινοτομώ»
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321 234 102 67 59 29 24
9 4

€186,26 

€175,25 

€64,54 

€42,77 
€35,44 

€21,12 
€13,91 

€6,37 €2,89 
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5-ΤΦΑ: Τγεία και Φάρμακα

Αρικμόσ και Δθμόςια Δαπάνθ υποβλθκειςϊν προτάςεων.
ΕΔΚ (Αϋ και Βϋ Κφκλοσ) ζωσ 31.12.2019. Πθγι: ΓΓΕΚ / ΕΤΔΕ - Ε.ΣΑ.Κ.

Αρικμόσ Τποβλθκειςϊν Προτάςεων Δθμόςια Δαπάνθ

Ρεριοχι 
Ραρζμβαςθσ

% 
Υποβλθκείςεσ 

Ρροτάςεισ

% 
Δθμόςια 
Δαπάνθ

5.5 37,81% 33,95%

5.7 27,56% 31,95%

5.4 12,01% 11,76%

5.9 7,89% 7,80%

5.1 6,95% 6,46%

5.6 3,42% 3,85%

5.2 2,83% 2,54%

5.3 1,06% 1,16%

5.8 0,47% 0,53%

Γενικό Σφνολο 100,00% 100,00%
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Προτεραιότθτεσ
ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ τομζα

Αλυςίδεσ αξίασ /
ανάπτυξθ
καινοτομιϊν

Διατομεακζσ 
προςεγγίςεισ

Επίπεδο
εξειδίκευςθσ /
προτεραιότθτεσ

Α. Ερωτιματα για τθν διαμόρφωςθ των κεματικών προτεραιοτιτων

05
Ανάγκες 
reskilling
upskilling 5



• Ανάπτυξθ νζων καινοτόμων φαρμακευτικϊν μορφϊν, ςυνδυαςμϊν φαρμάκων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
• Προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ιδθ εγκεκριμζνα γενόςθμα ι φαρμακευτικά προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ

αξίασ (added value medicines) ςτθν ελλθνικι αγορά ι καινοτόμα προϊόντα οριακισ ι και υψθλισ καινοτομίασ και
αντίςτοιχα προςτικζμενθσ αξίασ.

• Νζεσ μορφζσ ςυνδυαςμοφ, χοριγθςθσ & μορφοποίθςθσ φαρμάκων.

• Επαναςτόχευςθ γνωςτϊν φαρμάκων. Νζοι κεραπευτικοί ςτόχοι.

• Νζα φάρμακα (μικρά μόρια και πεπτίδια, ςυνκετικισ, φυτικισ ι βιοτεχνολογικισ – μικροβιακισ προζλευςθσ).

• Σο μικροβίωμα του εντζρου και άλλων οργάνων ωσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ, προβιοτικό μζςο και βιοδείκτθσ

• Φάρμακα προθγμζνων κεραπειϊν (ATMPs) που βαςίηονται ςε γονίδια, ιςτοφσ ι κφτταρα.

• Τπολογιςτικζσ μελζτεσ δομισ και δράςθσ φαρμακευτικϊν ςτόχων (πρωτεϊνικϊν δομϊν και λειτουργιϊν) και
αξιοποίθςθ υπερ-υπολογιςτικϊν υποδομϊν για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανακάλυψθσ νζων φαρμάκων για τθν
προςζλκυςθ επενδφςεων (αντίςτοιχα με κζντρο Pfizer).

• Πρόλθψθ ςφαλμάτων χοριγθςθσ φαρμάκων (medication error prevention) και θ ςυμμόρφωςθ των αςκενϊν ςτθ
κεραπευτικι αγωγι.

• υςκευι χοριγθςθσ φαρμάκων (π.χ. inhaler, infusion pump, injector pen, transdermal patch, wearable injectors).

• φςτθμα (τθλε)-παρακολοφκθςθσ κεραπείασ και παρενεργειϊν.

• Αςφάλεια αςκενϊν.

• Κατ’ οίκον νοςθλεία.

• Ανάπτυξθ καινοτόμων ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και in vitro διαγνωςτικϊν προϊόντων

Β. 1. Θεματικζσ προτεραιότθτεσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 
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• Φαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα, ςυμπλθρϊματα διατροφισ & καλλυντικά βαςιςμζνα ςε
πρϊτεσ φλεσ από ελλθνικά φυτά (χερςαία & καλάςςια), καλάςςιουσ οργανιςμοφσ και μικροοργανιςμοφσ

• Αξιοποίθςθ τθσ ελλθνικισ βιοποικιλότθτασ. ε βάκοσ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τα φαρμακευτικά
φυτά, που οδθγεί ςε ανάπτυξθ νζων φαρμάκων / ςυμπλθρωμάτων διατροφισ φυτικισ προζλευςθσ.

• Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ελλθνικϊν φυςικϊν ςυςτατικϊν με πικανι βιολογικι δράςθ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςε
φάρμακα, καλλυντικά, ςυμπλθρϊματα. Ζμφαςθ ςτθν μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ και ςτθν χριςθ
νζο τεχνικϊν, ϊςτε να προχωριςει ζνα βιμα περιςςότερο από τθν κλαςςικι καλλιζργεια και εκχφλιςθ, με τθν
χριςθ βιοτεχνολογίασ και πράςινθσ χθμείασ.

• Κλινικζσ δοκιμζσ / Παρεμβατικζσ κλινικζσ μελζτεσ
• Κλινικι & μοριακι επιδθμιολογία, Γενετικι & περιβαλλοντικι τοξικολογία, Φαρμακοεπιδθμιολογία &

Φαρμακοεπαγρφπνθςθ

• Προλθπτικι ιατρικι, προϊκθςθ του «ευ ηθν» για τουσ καταναλωτζσ.

• Πρόςβαςθ εταιρειϊν ςε κλινικζσ μελζτεσ αποτελεςματικότθτασ και αςφάλειασ, ςε
καλλυντικά, ςυμπλθρϊματα, βιολειτουργικά τρόφιμα, για ςτοχευμζνθ δράςθ και αποτελεςματικότθτα. Εφκολθ
ςυνζργεια με τα αρμόδια τμιματα πανεπιςτθμίων, ιδρυμάτων και εργαςτθρίων.

• Εξατομικευμζνα, διαγονιδιακά & φαινοτυπικά προκλινικά μοντζλα αςκενειϊν. Νζοι βιοδείκτεσ & διαγνωςτικά.
Theranostics & ζξυπνα μόρια για εφαρμογζσ βιοαπεικόνιςθσ.

• Προθγμζνα μίκρο- & νανο-βιοϊατρικά προϊόντα & ςυςτιματα
• Νανοτεχνολογία και εφαρμογζσ τθσ.

Β. 1. Θεματικζσ προτεραιότθτεσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 
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• Ψθφιακά προϊόντα/εφαρμογζσ (βιοαιςκθτιρεσ, διαγνωςτικζσ μζκοδοι)
• Σεχνθτι νοθμοςφνθ και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ υγείασ.

• Βιοτράπεηεσ.

• Τπθρεςίεσ και υςτιματα για Αςκενείσ/Πολίτεσ και Επαγγελματίεσ Τγείασ.

• Καινοτομία ςτθν ανάλυςθ βιοδεδομζνων.

• Ζμφαςθ ςε ζρευνα εφαρμογϊν βαςιςμζνθ ςε real world evidence, βιοθκικι, μοριακι επιδθμιολογία.

• Ψθφιοποίθςθ, διαςυνδεςιμότθτα & διαλειτουργικότθτα, μεγάλα δεδομζνα, διαδίκτυο των πραγμάτων και τεχνθτι
νοθμοςφνθ.

• Περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ 3-D printing, με προοπτικι επζκταςθσ ςτο 4-D printing.

• Περαιτζρω ανάπτυξθ λογιςμικϊν ςτο πεδίο του Πειραματικοφ χεδιαςμοφ, μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.

• Δθμιουργία «Σράπεηεσ Πλθροφοριϊν (data banks)/χθμειοκικεσ».

• Θλεκτρονικι Τγεία, Θλεκτρονικι Ανάλυςθ δεδομζνων Τγείασ, Βιοπλθροφορικι.

• Ιατρικι Ακριβείασ
• Σεχνολογία βιοδεικτϊν για παρακολοφκθςθ αποτελεςματικότθτασ κεραπείασ και εξατομίκευςθσ δοςολογίασ και

κεραπευτικισ αγωγισ. Εξατομικευμζνεσ κεραπείεσ βάςει βιοδεικτϊν.

• Προλθπτικι ιατρικι

Β. 1. Θεματικζσ προτεραιότθτεσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 
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• Αλυςίδα αξίασ «Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικζσ
τεχνολογίεσ» (i).

• Αλυςίδα αξίασ «υςτιματα, εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ ςτο
χϊρο τθσ υγείασ» (ii).

• Αλυςίδα αξίασ «Διεφρυνςθ των αλυςίδων αξίασ με
ανάπτυξθ αμφίδρομων διαςυνδζςεων» (iii).

• Αλυςίδα αξίασ «Προ-κλινικι και κλινικι ζρευνα».
• Αλυςίδα αξίασ «Παραγωγι» (παραγωγι α’ υλϊν

(ςυνκετικϊν, χθμικϊν, βιοτεχνολογικϊν και φυτικϊν), και
παραγωγι τελικϊν προϊόντων με ζμφαςθ ςτισ ανάλογεσ
προδιαγραφζσ (δθμιουργικι «επιβολι» προδιαγραφϊν
των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε προμθκευτζσ πρϊτων
και ενδιάμεςων υλϊν και ςυνεργαηόμενων κλάδων από
εταιρείεσ με δεςπόηουςα κζςθ).

• Αλυςίδα αξίασ «Κυκλικι Οικονομία».
• Αλυςίδα αξίασ «Φάρμακα (νζα και γενόςθμα)-τρόφιμα-

καλλυντικά ςε ςυνδυαςμό με:
• Αλυςίδα αξίασ «Ιατρικι ακριβείασ».
• Αλυςίδα αξίασ «Μεταφραςτικι και κλινικι ζρευνα».

• Αλυςίδα αξίασ «Ψθφιοποίθςθ υπθρεςιϊν υγείασ».
• Αλυςίδα αξίασ «Βιοτράπεηεσ».
• Αλυςίδα αξίασ «Δθμόςια Τγεία, Ευεξία των Πολιτϊν και

Προαγωγι τθσ Τγείασ και τθσ Ζρευνασ».
• Αλυςίδα αξίασ «Προϊκθςθ ςυςτθμάτων αυτομζτρθςθσ

(quantified self) τθσ υγείασ πολιτϊν και ολιςτικι
αντιμετϊπιςθ τθσ υγείασ».

• Αλυςίδα αξίασ «υςτιματα πρόλθψθσ με παρακολοφκθςθ
βιομετρικϊν παραμζτρων».

• Αλυςίδα αξίασ «Δθμιουργία Ανοικτϊν Βάςεων Δεδομζνων
για Ερευνθτικοφσ ςκοποφσ».

• Αλυςίδα αξίασ
«Περιβάλλον, αποτελεςματικότερα, ςτοχευόμενα προϊόντα
ςτον καταναλωτι(customized ανάλογα με τισ ανάγκεσ
του)».

Β. 2. Αλυςίδεσ αξίασ που κα ενδυναμωκοφν μζςω τθσ ανάπτυξθσ καινοτομιών 
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• Προςκικθ ωσ περιοχι παρζμβαςθσ των:
• Ολιςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν κλινικι ζρευνα, με εξειδίκευςθ ςε:

o Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ και πρωτοκόλλων εφαρμογισ παρεμβάςεων ςυμμόρφωςθσ ςτθ κεραπεία χρόνιων
αςκενειϊν.

o Εκπόνθςθ κλινικϊν μελετϊν επί τθσ αποτελεςματικότθτασ και/ι ςυμπλθρωματικότθτασ εναλλακτικϊν
κεραπειϊν, που δεν εντάςςονται ςτο ςφςτθμα υγείασ, ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ αςκενειϊν-ςυμπτωμάτων.

o Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων και προτφπων ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ (integrated care pathways) βάςθ
διατομεακισ ςυνεργαςίασ ειδικοτιτων επαγγελματιϊν υγείασ.

o Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων και προτφπων για τθν αξιολόγθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν βάςθ ικανοποίθςθσ
αςκενϊν.

o Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων και προτφπων ςτο πλαίςιο ςυμπεριφορικισ ιατρικισ και κοινωνικϊν επιςτθμϊν για
τθ μελζτθ και παρζμβαςθ ςε ςυμπεριφορζσ υγείασ (π.χ. ςε κζματα εμβολιαςμϊν, screening tests, διαφφλαξθ
δθμόςιασ υγείασ).

• Ανάπτυξθ και κλινικι επικφρωςθ νζων καινοτόμων Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων και In-Vitro Διαγνωςτικϊν

Προϊόντων.

• Προςκικθ κατθγορίασ ειδικά για τον καρκίνο κακϊσ είναι μια από τισ Mission areas του Horizon Europe 2021. (i)

• Προςκικθ ωσ νζεσ προτεραιότθτεσ:
• Ανάπτυξθ νζων δραςτικϊν ουςιϊν – υποψθφίων φαρμάκων.
• Ανάπτυξθ κλινικϊν μελετϊν.
• Εφαρμογι τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.

Β. 3.β.1 Ρροτεραιότθτεσ να προςτεκοφν
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• Προςκικθ των προτεραιοτιτων:
• 5.1.x Βελτιωμζνα φαρμακευτικά προϊόντα με καινοτομία ςτον περιζκτθ και τθ ςυςκευαςία φαρμάκου
• 5.4.x Aξιοποίθςθ ςφγχρονων βιοτεχνολογικϊν και άλλων μεκόδων, για τθν απομόνωςθ και παραγωγι, φυτικϊν

και φυςικϊν μορίων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τισ αειφόρου ανάπτυξθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
• 5.5.w Προθγμζνεσ αςκενοκεντρικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ δεδομζνων υγείασ.
• 5.5.x Ανάλυςθ δεδομζνων πραγματικοφ κόςμου (real world evidence) [Ενδεχομζνωσ κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί

με τθν υπάρχουςα 5.5.8 υςτιματα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ & Παρζμβαςθσ].
• 5.5.y Ανάπτυξθ μεκοδολογικϊν και διαδικαςιϊν ζνταξθσ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και ευφυϊν ςυςτθμάτων ςτο

κλινικό περιβάλλον.
• 5.5.z Ψθφιακι ανάλυςθ δεδομζνων/Σεχνθτι Νοθμοςφνθ
• 5.7.x Κακοδθγοφμενθ εξατομίκευςθ δοςολογίασ και κεραπευτικισ αγωγισ, όπωσ φαρμακοκινθτικά

κακοδθγοφμενοσ αλγόρικμοσ χοριγθςθσ

Β. 3.β.1 Ρροτεραιότθτεσ να προςτεκοφν

11



Β. 3.β.1 Ρροτεραιότθτεσ να αναδιατυπωκοφν / ενςωματωκοφν / απαλειφκοφν 

• Ενςωμάτωςθ / απαλοιφι των περιοχϊν παρζμβαςθσ:
• Ενςωμάτωςθ των

o 5.1 και 5.2.
o 5.6, 5.7 και 5.8.
o 5.8 και 5.9.
o 5.1 και 5.2 και 5.3 και 5.4
o 5.6 και 5.7

• Απαλοιφι των
o 5.8 και 5.9, διότι υπάρχουν ςτα 5.6 και 5.7.

• Αναδιατφπωςθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ:
• 5.1 ςε: Ανάπτυξθ υπερ-γενόςθμων προϊόντων και φαρμακευτικϊν προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ

(added value medicines).
• 5.2 ςε:

o Ανάπτυξθ φαρμακευτικϊν μορφϊν ι/και εξειδικευμζνων ςυςκευϊν που ςε ςυνδυαςμό́ κα επιτυγχάνουν τθν 
επιτυχί χοριγθςθ /ςυγχοριγθςθ γνωςτϊν φαρμάκων, ι

o Ανάπτυξθ ςυνδυαςτικϊν προϊόντων (drug - device combination products), τεχνολογιϊν χοριγθςθσ
φαρμάκων και ςυνδυαςμόσ τεχνολογιϊν ςε ςτοχευμζνεσ κεραπευτικζσ λφςεισ, με εξειδίκευςθ ςε:
 Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν περιζκτθ και ςυςκευαςίαs φαρμάκου
 Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και ςυςκευϊν χοριγθςθσ φαρμάκων
 Ανάπτυξθ ςυνδυαςτικϊν προϊόντων φαρμάκου-ςυςκευισ
 Ανάπτυξθ ςτοχευμζνων κεραπευτικϊν λφςεων με τθν ολοκλιρωςθ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν και

προϊόντων ςε ζνα προϊόν.
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• Αναδιατφπωςθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ:
• 5.7 ςε: Ανάδειξθ, Επιβεβαίωςθ και Επικφρωςθ νζων μεκοδολογιϊν/εργαλείων με ςκοπό τθν ανάπτυξθ

καινοτόμων εξατομικευμζνων κεραπευτικϊν προςεγγίςεων.
• 5.8 ςε: Ζρευνα, ανάπτυξθ και παραγωγι διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν ραδιοφαρμάκων.
• 5.9:

o Να ςυγκεκριμενοποιθκεί.
o μπορεί να γίνει αναφορά ςε οργανοειδι ι 3D βιολογικά ςυςτιματα (με εφαρμογζσ ςτο 5.6 για προκλινικζσ

δοκιμζσ και ςτο 5.7.4 Μελζτθ οργανό- και ιςτό- ειδικϊν μακρομορίων, ανάπτυξθ βιοδεικτϊν για τθν
διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ των αςκενειϊν κακϊσ και ανάπτυξθ μικρϊν μορίων για ςτοχευμζνθ κεραπεία
(προκλινικζσ και κλινικζσ μελζτεσ).

• Αναδιατφπωςθ των προτεραιοτιτων:
• 5.2.1 και 5.2.2: Αποςαφινιςθ και ανακεϊρθςθ.
• 5.5.7 ςε: υςτιματα τθλεϊατρικισ, διαλειτουργικότθτασ και υπθρεςίεσ διαςυνδεδεμζνθσ υγείασ.

• Ζμφαςθ τθσ εξειδίκευςθσ τθσ 5.5 ςε τομείσ τθσ Βιοπλθροφορικισ που άπτονται άμεςα των αναγκϊν τθσ
φαρμακοβιομθχανίασ και του χϊρου τθσ υγείασ. Οι τομείσ αυτοί είναι:

• Προςωποποιθμζνθ υγεία.
• Κατανόθςθ βιολογικϊν διεργαςιϊν.
• Πρόβλεψθ κι ανάλυςθ πρωτεϊνικϊν δομϊν και λειτουργιϊν.
• Ρυκμιςτικά δίκτυα γονιδίων (gene regulatory networks).
• Περιβάλλοντα προςομοίωςθσ λειτουργιϊν ςε επίπεδο κυττάρου, οργάνου και ςυςτιματοσ.
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Β. 3.β.1 Ρροτεραιότθτεσ να αναδιατυπωκοφν / ενςωματωκοφν / απαλειφκοφν 



Β. 3.β.2 νζα πεδία ςε οποιοδιποτε επίπεδο εξειδίκευςθσ  

• Ανάπτυξθ βιοομοειδϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων

υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.

• Ανάπτυξθ δραςτικϊν πρϊτων υλϊν (APIs) για τθν

παραγωγι τελικϊν φαρμακευτικϊν

προϊόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτικϊν α’

υλϊν προερχόμενα από φαρμακευτικά φυτά.

• Ανάπτυξθ και κλινικι επικφρωςθ νζων καινοτόμων

Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων και In-Vitro Διαγνωςτικϊν

Προϊόντων.

• Διεξαγωγι Αποκεντρωμζνων Κλινικϊν Μελετϊν

(Decentralized Clinical Trials). Προςεγγίςεισ υβριδικζσ ι

πλιρωσ εικονικζσ

• Ιατρικι ακριβείασ

• Ανάλυςθ και τροποποίθςθ ανκρϊπινου μικροβιϊματοσ

• Γενετικι μθχανικι & γενετικι τροποποίθςθ

• Ανάλυςθ μεγάλων δεδομζνων (big data analytics)

• Γονιδιακι και κυτταρικι κεραπεία (gene and cell therapy)

• Καινοτομικι χθμικι βιολογία (e.g. single-molecule

assessment, single-cell imaging, cell component

modulation)

• Ανάπτυξθ μικρϊν μορίων και βιολογικϊν για ςτοχευμζνθ

κεραπεία

• Κλινικζσ μελζτεσ

• Ιατρικόσ τουριςμόσ

• Σεχνθτι νοθμοςφνθ για τθν ανακάλυψθ νζων φαρμάκων

• Τπθρεςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ των αςκενειϊν

• Ανάπτυξθ νζων ιατρικϊν τεχνολογικϊν προςεγγίςεων για

τθν κεραπεία και τθν φροντίδα αςκενϊν εξωνοςοκομειακά.

• Σεχνθτι Νοθμοςφνθ και Μθχανικι Μάκθςθ ςτον χϊρο τθσ

Τγείασ.

• Τιοκζτθςθ ςυςτθμάτων αυτομζτρθςθσ (quantified self) τθσ

υγείασ

• υςτιματα φαρμακευτικισ ςυμμόρφωςθσ

14



Β. 3.β.2 νζα πεδία ςε οποιοδιποτε επίπεδο εξειδίκευςθσ  

• Βελτιωμζνεσ διαδικαςίεσ διεξαγωγισ κλινικϊν δοκιμϊν

• φγχρονεσ τεχνολογίεσ για τθν υποςτιριξθ Πολιτικϊν

Τγείασ και για τθν Οργάνωςθσ και Διοίκθςθ Τπθρεςιϊν

Τγείασ.

• Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, προαγωγι τθσ υγείασ.

• υνδυαςμόσ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν

αντιμετϊπιςθ υγειονομικϊν κρίςεων.

• Δθμόςια Τγεία, Ευεξία των Πολιτϊν και Προαγωγι τθσ

Τγείασ και τθσ Ζρευνασ.

• Δθμιουργία Ανοικτϊν Βάςεων Δεδομζνων για Ερευνθτικοφσ

ςκοποφσ.

• Προςομοιϊςεισ με χριςθ Ψθφιακοφ Διδφμου (Digital Twin)

• Ολιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ υγείασ

• Δθμιουργία Ανοικτϊν Βάςεων Δεδομζνων για Ερευνθτικοφσ

ςκοποφσ.
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Β. 4. Διατομεακζσ προςεγγίςεισ 

• ΤΦΑ και Αγροδιατροφι (i)

• Π.χ. Αξιοποίθςθ υποπροϊόντων γεωργικισ βιομθχανίασ και αλιείασ για τθν παραγωγι βιοδραςτικϊν μορίων για
ςυμπλθρϊματα διατροφισ ι δερμοκαλλυντικά

• ΤΦΑ και Βιομθχανία 4.0 (ii)
• Π.χ. τθν ανάπτυξθ του Industry 4.0 με τθν ψθφιοποίθςθ τόςο ςτθν Ε&Α των φαρμακευτικϊν προϊόντων όςο και

ςτισ μονάδεσ πιλοτικισ εργαςτθριακισ παραγωγισ και εμπορικισ παραγωγισ χρειάηεται ςυνεργαςίασ με τον
τομζα ΣΠΕ.

• Επίςθσ ςτθν παραγωγι φαρμάκου και ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ρομποτικι, GAMP5, κ.ά.

• ΤΦΑ και ΣΠΕ
• Π.χ. Ψθφιακι διαγνωςτικι - κεραπευτικι, χριςθ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και προςομοιϊςεισ ςτθν ανακάλυψθ και

παραγωγι φαρμάκων, ολοκλθρωμζνα κζντρα ζρευνασ & κεραπείασ αςκενειϊν (π.χ. καρκίνου), χρθματοδότθςθ
των υφιςτάμενων ι νζων εκνικϊν υποδομϊν και εμβλθματικϊν δράςεων που ενιςχφουν τθ μεταφραςτικι
ζρευνα με ςτόχο τθν άμεςθ ωφζλεια του αςκενοφσ ι/και τθσ ποιότθτασ ηωισ του γενικοφ πλθκυςμοφ από τισ
νζεσ επιςτθμονικζσ εφαρμογζσ, ψθφιακά δίδυμα, Θλεκτρονικι Τγεία, Big Data
Analytics, IoT, κυβερνοαςφάλεια, διαςυνδεςιμότθτα ιατρικϊν ςυςκευϊν και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ διαχείριςθσ
κεραπειϊν. (iii)

• Με τισ προτεραιότθτεσ ΣΠΕ πιο ςυγκεκριμζνα: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 (ex. semantic
interoperability), 8.1.6, 8.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.2, 8.6.6, 8.7.1 και blockchain ςτον χϊρο τθσ Τγείασ. (iv)

• ΤΦΑ και Περιβάλλον και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ

• One Health ωσ ςαφϊσ οριςμζνθ διατομεακι ενότθτα (περιβάλλον και υγεία | ανκρωποηωονόςοι κ.α.)
16



• Γνϊςεισ Βιολογίασ / βιοτεχνολογίασ και εμπειρία ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ βιο-ομοειδϊν προϊόντων

• Γνϊςεισ των κανονιςτικϊν απαιτιςεων για τθν τεχνολογικι, προ-κλινικι και κλινικι ανάπτυξθ μίασ
τεχνολογίασ τθσ υγείασ (Φάρμακο/Βιοτεχνολογικό Προϊόν, Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, In-Vitro Διαγνωςτικό
Προϊόν) κακϊσ και των ορκϊν πρακτικϊν ( GMP, GCP, GAP, etc)

• Αναβάκμιςθ / Επιμόρφωςθ / Εκπαίδευςθ:
• ςε Διαδικαςία κατοχφρωςθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγραφι πατεντϊν .
• των κλινικϊν επιςτθμόνων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, των βιοεπιςτθμόνων ςτα κλινικά ερωτιματα και αμφοτζρων ςε

πρακτικζσ του ιδιωτικοφ τομζα φαρμάκων, διαγνωςτικϊν & βιοιατρικϊν ςυςτθμάτων.
• ςε δεξιότθτεσ βιοεπιχειρείν και ςφςταςθσ και λειτουργίασ cluster/hubs.
• ςε δεξιότθτεσ δθμιουργίασ & αξιοποίθςθσ βάςεων επιδθμιολογικϊν, φαρμακο-επιδθμιολογικϊν και τοξικολογικϊν

δεδομζνων.
• ςε δεξιότθτεσ που αφοροφν τθν μεκοδολογία και τισ ενζργειεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ των APIs για τελικά φαρμακευτικά

προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και των βιοομοειδϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων.
• ςε δεξιότθτεσ που αφοροφν τισ τεχνολογίεσ ψθφιοποίθςθσ και μοντζλων προςομοίωςθσ για τθν εφαρμογι τουσ ςτισ

ενζργειεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ των APIs για τελικά φαρμακευτικά προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και των
βιοομοειδϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων.

• ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςε μία επιδοτοφμενθ ερευνθτικι πρόταςθ, να ζχουν βακιά γνϊςθ των κανονιςτικϊν
απαιτιςεων για τθν τεχνολογικι, προ-κλινικι και κλινικι ανάπτυξθ μίασ τεχνολογίασ τθσ υγείασ
(Φάρμακο/Βιοτεχνολογικό Προϊόν, Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, In-Vitro Διαγνωςτικό Προϊόν). (i)

• δεξιοτιτων των διοικθτϊν των Δθμοςίων Νοςοκομείων

Β. 5. (Επανα)κατάρτιςθ /αναβάκμιςθ δεξιοτιτων (reskilling/ upskilling)
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• Αναβάκμιςθ / Επιμόρφωςθ / Εκπαίδευςθ :
• ςε Κλινικζσ μελζτεσ – καλζσ πρακτικζσ – νομοκετικζσ ρυκμίςεισ
• ςε Αξιοποίθςθ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν υπερ-υπολογιςτικϊν υποδομϊν για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανακάλυψθσ νζων

φαρμάκων
• ςε Big data analytics και μθχανικι μάκθςθ
• ςε Διαδικαςία Επιχειρθματικισ Ανακάλυψθσ και εμπορικισ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ
• ςε Αξιοποίθςθ κεντρικισ μονάδασ μεταφοράσ τεχνολογίασ
• τοχευόμενθ γνϊςθ νζων μεκόδων καλλιζργειασ αλλά και απομόνωςθσ βιομορίων, πολλαπλαςιαςμόσ τουσ ςε μορφζσ

ικανζσ να φτάςουν ςτο τελικό καταναλωτι. υνδυαςμόσ ςε ςχζςθ με το περιβαλλοντικό τουσ αντίκτυπο.
• τόχευςθ ςε κζματα digital training / Open Science training ςε οριηόντιο επίπεδο, ςφμφωνα με το ςχετικό report του

EOSC για Digital Skills for FAIR and Open Science. Ζνα ςχετικό παράδειγμα κα ιταν ο προςδιοριςμόσ national competency
center(s) για cancer genomics (με βάςθ τουσ οριςμοφσ του report αυτοφ).

• Product development lifecycle management for safety critical systems
• Quality assurance in design
• System and software engineering for safety critical systems
• Rigorous embedded software development
• Ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για φαρμακευτικι και ιατροτεχνολογικι βιομθχανία
• Καλζσ πρακτικζσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (GMPs) και επικφρωςθ διαδικαςιϊν (process validation) για

φαρμακευτικι και ιατροτεχνολογικι βιομθχανία
• Usability and human factors engineering for medical devices
• Οριςμόσ κζντρων εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ γενετικι και τθ γονιδιωματικι του καρκίνου και άλλων αςκενειϊν

Β. 5. (Επανα)κατάρτιςθ /αναβάκμιςθ δεξιοτιτων (reskilling/ upskilling)
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• Πξφηαζε γηα Πεξηνρέο Παξέκβαζεο 2νπ ΔπηπέδνπΑ

• Απαξαίηεηε πξνζέγγηζε 3νπ επηπέδνπ

• ΌΦΙ πεξηνξηζηηθή / εμαληιεηηθή (ζε απηή ηε θάζε)Β

• Προτάςεισ / ςχόλια για προςζγγιςθ 3ου επιπζδου (? 
Ερωτθματολόγιο)

• υνάντθςθ Ομάδασ  (ζωσ 26 Απριλίου)
Γ

• Σχλζεζε ζπλαηλεηηθνχ θεηκέλνπ επί ησλ πξνηεηλφκελσλ 
πξνηεξαηνηήησλ  (αξρέο Μαΐνπ)oΓ

Γ. Συμπεράςματα
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

5.1  Αναδιατφπωςθ ςε: Ανάπτυξθ υπερ-γενόςθμων προϊόντων και φαρμακευτικϊν προϊόντων υψθλισ  

προςτικζμενθσ αξίασ (added value medicines). (Βλ. Διαφάνεια 13)

 Ενςωμάτωςθ των 5.1 & 5.2 ι των 5.1 & 5.2 &5.3 & 5.4 (Βλ. Διαφάνεια 13)

 Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 12)

5.2  Αναδιατφπωςθ ςε: Ανάπτυξθ φαρμακευτικϊν μορφϊν ι/και εξειδικευμζνων ςυςκευϊν που ςε ςυνδυαςμό́ κα 

επιτυγχάνουν τθν επιτυχί χοριγθςθ /ςυγχοριγθςθ γνωςτϊν φαρμάκων, ι

 Ανάπτυξθ ςυνδυαςτικϊν προϊόντων (drug - device combination products), τεχνολογιϊν χοριγθςθσ φαρμάκων 

και ςυνδυαςμόσ τεχνολογιϊν ςε ςτοχευμζνεσ κεραπευτικζσ λφςεισ). (Βλ. Διαφάνεια 13)

 Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 13)

5.3

5.4  Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 12)

5.5  Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 12)

5.6  Ενςωμάτωςθ των 5.6 & 5.7 &5.8 ι 5.6 & 5.7. (Βλ. Διαφάνεια 13)

5.7  Αναδιατφπωςθ ςε: Ανάδειξθ, Επιβεβαίωςθ και Επικφρωςθ νζων μεκοδολογιϊν/εργαλείων με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ καινοτόμων εξατομικευμζνων κεραπευτικϊν προςεγγίςεων. (Βλ. Διαφάνεια 14)

 Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 12)

5.8  Αναδιατφπωςθ ςε: Ζρευνα, ανάπτυξθ και παραγωγι διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν ραδιοφαρμάκων. (Βλ. 

Διαφάνεια 14)

 Ενςωμάτωςθ των 5.8 & 5.9 5.6 & 5.7 ι Απαλοιφι των 5.8 & 5.9 διότι υπάρχουν ςτισ 5.6 & 5.7

Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο)
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Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο)

Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

 Νζα Θεματικι (πρόταςθ): 5.10 Ολιςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν κλινικι ζρευνα (Βλ. Διαφάνεια 11)

 Προςκικθ προτεραιοτιτων 3ου επιπζδου. (Βλ. Διαφάνεια 11)

 Νζα Θεματικι (πρόταςθ): 5.11 Ανάπτυξθ και κλινικι επικφρωςθ νζων καινοτόμων Ιατροτεχνολογικϊν 

Προϊόντων και In-Vitro Διαγνωςτικϊν Προϊόντων. (Βλ. Διαφάνεια 11)

 Νζα Θεματικι (πρόταςθ): 5.12 Προςκικθ κατθγορίασ ειδικά για τον καρκίνο κακϊσ είναι μια από τισ Mission 

areas του Horizon Europe 2021 . (Βλ. Διαφάνεια 11)

 Προςκικθ νζων προτεραιοτιτων (Βλ. Διαφάνεια 11):

 Ανάπτυξθ νζων δραςτικϊν ουςιϊν – υποψθφίων φαρμάκων.

 Ανάπτυξθ κλινικϊν μελετϊν.

 Εφαρμογι τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 

21



Πξφζζεηα παξαηεξήζεηο –ζρφιηα 

Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

5.1  Αλάπηπμε ππεξ-γελφζεκσλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο  πξνζηηζέκελεο αμίαο (added 

value medicines - ρεκηθά κφξηα, βηννκνεηδή, θπηηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ξαδηνθάξκαθα) θαη 

βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ. 

Οη ηνκείο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αλαθέξνληαη ζε

• Πξντφληα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ήδε εγθεθξηκέλα γελφζεκα ή θαξκαθεπηηθά πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (added value medicines) ζηελ ειιεληθή αγνξά 

• Βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ (λέεο πεξηεθηηθφηεηεο θαξκάθσλ ζε δξαζηηθέο νπζίεο, λέεο θαξκαθνηερληθέο 

κνξθέο, ηξνπνπνίεζε θαξκαθνηερληθήο κνξθήο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο/ ζπκκφξθσζεο ησλ 

αζζελψλ, ηεο βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη ησλ θαξκαθνθηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνηνηηθή ζχζηαζε θαξκάθσλ κε ηελ 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εθδφρσλ θιπ)

• Νέα θάξκαθα (κηθξά κφξηα θαη πεπηίδηα, ζπλζεηηθήο, θπηηθήο ή βηνηερλνινγηθήο – κηθξνβηαθήο πξνέιεπζεο, 

βηννκνεηδή) θαη αμηνπνίεζε ππνινγηζηηθψλ ςεθηαθψλ κνληέισλ/ βηβιηνζεθψλ.

• Φάξκαθα πξνεγκέλσλ ζεξαπεηψλ (ATMPs) πνπ βαζίδνληαη ζε mRNA, γνλίδηα, ηζηνχο ή θχηηαξα.

• Αλάπηπμε ζχλζεησλ θνξέσλ ελθαςπιίσζεο επαίζζεησλ θαξκάθσλ πξνεγκέλσλ ζεξαπεηψλ (ATMP’s) θαη 

παξάδνζήο ηνπο ζηα θχηηαξα/ ηζηνχο ζηφρνπο κε αμηνπνίεζε λαλνηερλνινγίαο

• Αλάπηπμε δξαζηηθψλ πξψησλ πιψλ (APIs) γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηηθψλ α’ πιψλ πξνεξρφκελα απφ θαξκαθεπηηθά θπηά

• Φαξκαθεπηηθά πξντφληα, ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο & θαιιπληηθά βαζηζκέλα ζε πξψηεο χιεο 

απφ ειιεληθά θπηά (ρεξζαία & ζαιάζζηα), ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο. Αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα θαξκαθεπηηθά θπηά, πνπ νδεγεί ζε αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ 

/ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θπηηθήο πξνέιεπζεο

• Έξεπλα, αλάπηπμε θαη παξαγσγή δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ξαδηνθαξκάθσλ

• Υπνινγηζηηθέο κειέηεο δνκήο θαη δξάζεο θαξκαθεπηηθψλ ζηφρσλ,  πξφιεςε ζθαικάησλ ρνξήγεζεο θαξκάθσλ 

(medication error prevention) θαη ζπκκφξθσζεο ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ηελ αμηνπνίεζε ππεξ-

ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλαθάιπςεο λέσλ θαξκάθσλ 

Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο) ΑΡΟ ΣΟΕ 
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

5.1  Αλάπηπμε ππεξ-γελφζεκσλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο  

πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value medicines - ρεκηθά κφξηα, βηννκνεηδή, θπηηθά 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ξαδηνθάξκαθα) θαη βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

πξντφλησλ. 

Η παξέκβαζε 5.1 πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πξνηεξαηφηεηα

«Κιηληθέο κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε 

θαιά θαζνξηζκέλνπο πιεζπζκνχο. Καηαλφεζε ησλ δηαηαξαρψλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

θάξκαθα (θάξκαθν- επηδεκηνινγία & θαξκαθν-επαγξχπλεζε)»

?

Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο) ΑΡΠ ΣΟΕ 
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

5.2 Αλαδηαηχπσζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 5.2 ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξθάιπςε κε 

ηελ 5.1

5.2 Αλάπηπμε ζπλδπαζηηθψλ πξντφλησλ (drug - device combination products), 

ηερλνινγηψλ ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ ζε ζηνρεπκέλεο

ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο. Οη ηνκείο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αλαθέξνληαη ζε:
• Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πεξηέθηε θαη ζπζθεπαζίαο θαξκάθνπ

• Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπψλ ρνξήγεζεο θαξκάθσλ

•     Αλάπηπμε ζπλδπαζηηθψλ πξντφλησλ θαξκάθνπ-ζπζθεπήο κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεξαπείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ ελίζρπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο 

•     Αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ ιχζεσλ κε ηελ νινθιήξσζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

πξντφλησλ ζε έλα πξντφλ.

•   Αλάπηπμε ζπζθεπψλ ρνξήγεζεο θαξκάθσλ π.ρ. inhaler, infusion pump, prefilled syringes, dual

chamber, injector pens, autoinjectors, transdermal patch, wearable injectors θιπ).

•   Δλαιιαθηηθέο νδνχο ρνξήγεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαζηεξσκέλε νδφ 

ρνξήγεζεο (πρ δηαδεξκηθή ρνξήγεζε θαξκάθνπ - patch κε θχξηα πιενλεθηήκαηα ηελ απνθπγή ηεο 

πξψηεο δηφδνπ ηνπ θαξκάθνπ απφ ην ήπαξ θαη ειάηησζε ηεο πηζαλφηεηαο απμνκείσζεο ησλ δφζεσλ, 

ζπζηεκάησλ ρνξήγεζεο νπζηψλ κέζσ ησλ βιελλνγφλσλ θιπ)

Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο)
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

5.3 Αλαδηαηχπσζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 5.3 θαη πξφζζεζε λέσλ πξνηεξαηνηήησλ

5.3 Κιηληθή Έξεπλα, επαλαηνπνζέηεζε / επαλαζηφρεπζε γλσζηψλ θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ ζε 

λέεο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ή θαη ζε λένπο πιεζπζκνχο (ελδείμεηο ρξνλίσλ λνζεκάησλ, 

παηδηαηξηθψλ θαη γεξηαηξηθψλ πιεζπζκψλ θιπ). Οη ηνκείο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

αλαθέξνληαη ζε:
• Κιηληθέο δνθηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο (Φάζεο I-III) επαλαζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηψλ ζε λέεο 

ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

•    Κιηληθέο δνθηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο (Φάζεο I-III) επαλαζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηψλ ζε πιεζπζκνχο 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα έλδεημε (πρ παηδηά, ειηθησκέλνη θιπ).

• Οιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ θιηληθή έξεπλα, κε εμεηδίθεπζε ζε:

• Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη πξσηνθφιισλ εθαξκνγήο παξεκβάζεσλ ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία ρξφλησλ 

αζζελεηψλ.

• Δθπφλεζε θιηληθψλ κειεηψλ επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη/ή ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ελαιιαθηηθψλ 

ζεξαπεηψλ, πνπ δελ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα πγείαο, ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε αζζελεηψλ-ζπκπησκάησλ.

• Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ θαη πξνηχπσλ νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο (integrated care pathways) βάζε 

δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.

• Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ βάζε ηθαλνπνίεζεο 

αζζελψλ.

• Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ θαη πξνηχπσλ ζην πιαίζην ζπκπεξηθνξηθήο ηαηξηθήο θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα 

ηε κειέηε θαη παξέκβαζε ζε ζπκπεξηθνξέο πγείαο (π.ρ. ζε ζέκαηα εκβνιηαζκψλ, screening tests, 

δηαθχιαμε δεκφζηαο πγείαο).

• Αλάπηπμε θαη θιηληθή επηθχξσζε λέσλ θαηλνηφκσλ Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη In-Vitro Γηαγλσζηηθψλ 

Πξντφλησλ.

• Γηεμαγσγή Απνθεληξσκέλσλ Κιηληθψλ Μειεηψλ (Decentralized Clinical Trials). Πξνζεγγίζεηο πβξηδηθέο ή 

πιήξσο εηθνληθέο

• Πξν-θιηληθέο κειέηεο (απνηειεζκαηηθφηεηαο & αζθάιεηαο)

Γ. Συμπεράςματα – Ρεριοχζσ Ραρζμβαςθσ(2ο Επίπεδο)
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5.5 Πξνηεξαηφηεηεο ζηελ ζεκαηηθή παξέκβαζε 5.5 θαη 5.7

5.5 Ηιεθηξνληθή Υγεία: Υπεξεζίεο θαη Σπζηήκαηα γηα Αζζελείο/ Πνιίηεο θαη 

Επαγγεικαηίεο Υγείαο

• Πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πξφιεςεο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ γηα ρξφληνπο αζζελείο, 

π.ρ. αλάπηπμε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ππνβνήζεζεο επηινγψλ ηξφπνπ δσήο

• Σπζηήκαηα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο & Παξέκβαζεο

5.7 5.7 Αλάδεημε θαη επηβεβαίσζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ, ζηφρσλ θαη βηνδεηθηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ

• Δμαηνκηθεπκέλε επηγνληδησκαηηθή, πξσηενκηθή, κεηαβνινκηθή αλάιπζε, κε ζηφρν 

εθαξκνγέο θαξκαθνθηλεηηθήο ζην ζρεδηαζκφ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ

•    Μειέηε φξγαλν- θαη ηζηφ- εηδηθψλ καθξνκνξίσλ, αλάπηπμε βηνδεηθηψλ γηα ηελ δηάγλσζε 

θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελεηψλ θαζψο θαη αλάπηπμε κηθξψλ κνξίσλ γηα ζηνρεπφκελε 

ζεξαπεία (πξν-θιηληθέο θαη θιηληθέο κειέηεο)
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5.7 5.7 Αλάδεημε θαη επηβεβαίσζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ, ζηφρσλ θαη βηνδεηθηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ

•Μειέηε νξγαλφ- θαη ηζηφ- εηδηθψλ καθξνκνξίσλ γηα ηελ αλάδεημε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ θαη 

βηνδεηθηψλ δηάγλσζεο, πξφγλσζεο θαη θαξκαθν-αληαπφθξηζεο (πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο κειέηεο). 

Δμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείεο βάζεη βηνδεηθηψλ.

•Δμαηνκηθεπκέλε επηγνληδησκαηηθή, πξσηενκηθή, κεηαβνινκηθή αλάιπζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ πγεία. Κιηληθή 

& Μνξηαθή επηδεκηνινγία, Γελεηηθή & Πεξηβαιινληηθή ηνμηθνινγία. Αλάπηπμε βηνδεηθηψλ έθζεζεο ζε 

πεξηβαιινληηθνχο ξππαληέο

•Γελεηηθή αλάιπζε ηεο πξνδηάζεζεο ζε αζζέλεηεο φπσο θαξθίλνο, ζπάληεο παζήζεηο θ.α.

•Αμηνπνίεζε ηεο γελεηηθή κεραληθήο θαη ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ 

γνληδηαθψλ θαη θπηηαξηθψλ ζεξαπεηψλ (π.ρ. κεηαθξαζηηθή θαη πξν-θιηληθή έξεπλα ησλ βιαζηηθψλ 

θπηηάξσλ γηα ηε ζεξαπεία λνζεκάησλ)

•Δμαηνκηθεπκέλα φγθν-κνζρεχκαηα θαη θαηλνηππηθά πξνθιηληθά κνληέια αζζελεηψλ γηα ηελ επηβεβαίσζε 

λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά ηνπ θαξθίλνπ θαη άιισλ αζζελεηψλ

•Αμηνπνίεζε θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ ρεκηθήο βηνινγίαο (π.ρ. αλάπηπμε έμππλσλ κφξησλ γηα εθαξκνγέο 

βηναπεηθφληζεο, single-cell imaging, single-molecule assessment, θ.α.) γηα ηελ αλάδεημε θαη επηβεβαίσζε

λέσλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ, κέζσλ θαη βηνδεηθηψλ

•Τν κηθξνβίσκα ηνπ εληέξνπ θαη άιισλ νξγάλσλ σο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, πξνβηνηηθφ κέζν θαη 

βηνδείθηεο

•Αλάπηπμε δηθηχσλ ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ (επη)γνληδησκαηηθήο, πξσηενκηθήο, κεηαβνινκηθήο θ.α. θαη 

θιηληθψλ αλαιχζεσλ πςεινχ επηπέδνπ θαη αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηε δηάγλσζε, πξφγλσζε θαη θαξκαθν-

28



Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027) ΑΡΠ Ι. ΚΟΥΚΛΘ 

Ρροτάςεισ γηα

αλαζχζηαζε ηεο 5.7

Αλαζχζηαζε ηεο 5.7 θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο κε θάπνηεο απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο .

Η πξνηεξαηφηεηα: Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθψλ κνξθψλ θαη 

ζπλδπαζκψλ θαξκάθσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα πεξηιάβεη ηελ ελφηεηα 

«Νέα θάξκαθα (κηθξά κφξηα θαη πεπηίδηα, ζπλζεηηθήο, θπηηθήο ή βηνηερλνινγηθήο –

κηθξνβηαθήο πξνέιεπζεο»  κε πξνυπφζεζε ηελ αλαθνξά ζε αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ 

θαξκάθσλ ζηνλ ηίηιν ηεο πξνηεξαηφηεηαο.

Όκσο ε σο άλσ πξνηεξαηφηεηα δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ελφηεηα 

«Τν κηθξνβίσκα ηνπ εληέξνπ θαη άιισλ νξγάλσλ σο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, πξνβηνηηθφ κέζν 

θαη βηνδείθηεο» ε νπνία πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ ππφ αλαζχζηαζε πξνηεξαηφηεηα 5.7 

Η πξνηεξαηφηεηα: Κιηληθέο δνθηκέο / Παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο δελ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ ελφηεηα «Δμαηνκηθεπκέλα, δηαγνληδηαθά & θαηλνηππηθά πξνθιηληθά κνληέια 

αζζελεηψλ. Νένη βηνδείθηεο & δηαγλσζηηθά. Theranostics & έμππλα κφξηα γηα εθαξκνγέο 

βηναπεηθφληζεο δεδνκέλνπ φηη ηα πξνθιηληθά κνληέια δελ έρνπλ ζέζε ζε κηα πξνηεξαηφηεηα 

Κιηληθψλ δνθηκψλ ελψ απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ππφ αλαζχζηαζε 

πξνηεξαηφηεηαο 5.7
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027) ΑΡΠ Ι. ΚΟΥΚΛΘ 

5.7 5.7 Αλάδεημε θαη επηβεβαίσζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ, ζηφρσλ θαη βηνδεηθηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ

ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο: 

- Δμαηνκηθεπκέλα, δηαγνληδηαθά & θαηλνηππηθά πξν-θιηληθά κνληέια αζζελεηψλ. 

- Νένη βην-δείθηεο & δηαγλσζηηθά. Theranostics & έμππλα κφξηα γηα εθαξκνγέο 

βην-απεηθφληζεο.

- Τν κηθξνβίσκα ηνπ εληέξνπ θαη άιισλ νξγάλσλ σο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, πξνβηνηηθφ κέζν           

θαη βηνδείθηεο
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)  

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

ΝΕΑ ΡΕΙΟΧΘ Καηλνηφκα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα

Τερλνινγηθά Πξντφληα Με Επεκβαηηθήο Τερλνινγίαο (πξντφληα ελδεηθηηθά σο παξαθάησ):

- Απνηεινχκελα απφ νπζία ή κείγκα νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ in vitro ζε άκεζε επαθή κε αλζξψπηλα θχηηαξα, 

ηζηνχο ή φξγαλα ιεθζέληα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ in vitro κε αλζξψπηλα έκβξπα πξηλ απφ ηελ εκθχηεπζε ή 

ηελ εηζαγσγή ηνπο εληφο ηνπ ζψκαηνο, 

- Πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πξνζβεβιεκέλν δέξκα ή βιελλνγφλν

- Πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηάγγηζε ή ηελ απνζήθεπζε αίκαηνο, ζσκαηηθψλ πγξψλ, θπηηάξσλ ή ηζηψλ, πγξψλ ή αεξίσλ, κε ζθνπφ 

ηελ ελδερφκελε έθρπζε, ρνξήγεζε ή εηζαγσγή εληφο ηνπ ζψκαηνο

Τερλνινγηθά Πξντφληα Επεκβαηηθήο Τερλνινγίαο (πξντφληα ελδεηθηηθά σο παξαθάησ):

- Πνπ αθνξνχλ ηηο ζσκαηηθέο θνηιφηεηεο

- Φεηξνπξγηθνχ ηχπνπ (π.ρ. πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν, ηε δηάγλσζε, ηελ παξαθνινχζεζε ή ηε δηφξζσζε βιάβεο ηεο θαξδηάο ή 

ηνπ θεληξηθνχ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο)

- Δκθπηεχζηκα ηερλνινγηθά πξντφληα

Ελεξγά Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (πξντφληα ελδεηθηηθά σο παξαθάησ):

- Θεξαπεπηηθά πξντφληα κε εληεηαγκέλε ή ελζσκαησκέλε δηαγλσζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αζζελνχο κε ην ηερλνινγηθφ πξντφλ, φπσο ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ ή νη απηφκαηνη εμσηεξηθνί απηληδσηέο

- Πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα λα εθπέκπνπλ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο

- Πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαγλσζηηθνχο θαη παξαθνινπζεηηθνχο ζθνπνχο 

- Λνγηζκηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε δηαγλσζηηθφ ή 

ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ

Εηδηθά Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα

- Τερλνινγηθά πξντφληα ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο νπζία ε νπνία, αλ ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηά, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θάξκαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαξκάθνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα

- Πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηζχιιεςε ή γηα πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λφζσλ

- Πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε ηζηψλ ή θπηηάξσλ δσηθήο ή αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο ή ησλ παξαγψγσλ ηνπο θαη είλαη 

κε βηψζηκα

- Πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη εηδηθά γηα ηελ απνηχπσζε δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ αθηίλσλ Φ

- Πξντφληα πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν λαλνυιηθφ ή απνηεινχληαη απφ λαλνυιηθφ
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Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου

επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

ΝΕΑ ΡΕΙΟΧΘ Καηλνηφκα In-Vitro Δηαγλσζηηθά Πξντφληα

• Τα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

- αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο κεηαδνηηθνχ παξάγνληα ή ηεο έθζεζεο ζε κεηαδνηηθφ παξάγνληα φζνλ αθνξά ην αίκα, ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, θχηηαξα, ηζηνχο ή 

φξγαλα παξάγσγά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα κεηάγγηζε, κεηακφζρεπζε ή ρνξήγεζε θπηηάξσλ

- ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο κεηαδνηηθνχ παξάγνληα ή ηεο έθζεζεο ζε κεηαδνηηθφ παξάγνληα πνπ πξνθαιεί απεηιεηηθή γηα ηε δσή λφζν κε πςειφ ή 

εηθαδφκελν πςειφ θίλδπλν εμάπισζεο

- ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινηκνγφλνπ θνξηίνπ απεηιεηηθήο γηα ηε δσή λφζνπ, φηαλ ε παξαθνινχζεζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

αζζελψλ.

• Τα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νκάδσλ αίκαηνο ή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νκάδσλ 

ηζηψλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλνζνινγηθή ζπκβαηφηεηα αίκαηνο, ζπζηαηηθψλ αίκαηνο, θπηηάξσλ, ηζηψλ ή νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

κεηάγγηζε ή κεηακφζρεπζε ή ρνξήγεζε θπηηάξσλ.

•Τα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη:

- γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ή ηεο έθζεζεο ζε ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν παξάγνληα·

- γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ή ζην αίκα ρσξίο πςειφ ή εηθαδφκελν πςειφ θίλδπλν εμάπισζεο·

- γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα, εάλ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ηπρφλ ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ζάλαην ή ζνβαξή 

αλαπεξία ζην άηνκν, ην έκβξπν ή ην πξσην-έκβξπν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηε δνθηκή ή ζηνπο απνγφλνπο ηνπ αηφκνπ·

- γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο γπλαηθψλ σο πξνο ηνπο κεηαδνηηθνχο 

παξάγνληεο·

- γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ινηκψδνπο λφζνπ ή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ηπρφλ ιαλζαζκέλν 

απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε αζζελνχο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αζζελνχο ή ηνπ απνγφλνπ ηνπ 

αζζελνχο·

- λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλνδά δηάγλσζεο·

- λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάηαμε ηεο λφζνπ, φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ηπρφλ ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε 

αζζελνχο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αζζελνχο ή ηνπ απνγφλνπ ηνπ αζζελνχο·

- λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ πξν-ζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ηε δηάγλσζε ή ηελ θαηάηαμε θαξθίλνπ·

- γηα ηνλ γελεηηθφ έιεγρν ζηνλ άλζξσπν·

- γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ θαξκάθσλ, νπζηψλ ή βηνινγηθψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ηπρφλ ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα λα 

νδεγήζεη ζε απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε αζζελνχο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αζζελνχο ή ηνπ απνγφλνπ ηνπ αζζελνχο·

- γηα ηε δηαρείξηζε αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπο λφζν ή πάζεζε·

- γηα ηε δηελέξγεηα πξν-ζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ ζην πξσην-έκβξπν ή ην έκβξπν·

- γηα ηε δηελέξγεηα πξν-ζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ ζην λενγέλλεην, φπνπ ε απνηπρία αλίρλεπζεο θαη ζεξαπείαο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απεηιεηηθέο γηα ηελ δσή θαηαζηάζεηο ή ζνβαξέο αλαπεξίεο.

•Τα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα απηφ-δηάγλσζε
32
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επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθψλ κνξθψλ θαη ζπλδπαζκψλ 

θαξκάθσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα πεξηιάβεη ηελ ελφηεηα «Νέα θάξκαθα 

(κηθξά κφξηα θαη πεπηίδηα, ζπλζεηηθήο, θπηηθήο ή βηνηερλνινγηθήο – κηθξνβηαθήο 

πξνέιεπζεο»  κε πξνυπφζεζε ηελ αλαθνξά ζε αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ ζηνλ 

ηίηιν ηεο πξνηεξαηφηεηαο.

Όκσο ε σο άλσ πξνηεξαηφηεηα δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ελφηεηα «Τν κηθξνβίσκα

ηνπ εληέξνπ θαη άιισλ νξγάλσλ σο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, πξνβηνηηθφ κέζν θαη βηνδείθηεο» ε 

νπνία πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ ππφ αλαζχζηαζε πξνηεξαηφηεηα 5.7 

Κιηληθέο δνθηκέο / Παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ελφηεηα «Δμαηνκηθεπκέλα, δηα-γνληδηαθά & θαηλνηππηθά πξν-θιηληθά κνληέια αζζελεηψλ.      

Νένη βην-δείθηεο & δηαγλσζηηθά. Theranostics & έμππλα κφξηα γηα εθαξκνγέο βην-απεηθφληζεο  

δεδνκέλνπ φηη ηα πξνθιηληθά κνληέια δελ έρνπλ ζέζε ζε κηα πξνηεξαηφηεηα Κιηληθψλ δνθηκψλ 

ελψ απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ππφ αλαζχζηαζε πξνηεξαηφηεηαο 5.7
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Kαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θαξκάθνπ, εληαηηθνπνίεζε ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν-

«ςεθηαθά δίδπκα» θπζηθψλ ζπζηεκάησλ (digital twins), κε παξάιιειε αλάπηπμε θχθισλ 

απηφκαηεο αλαηξνθνδφηεζεο (automated feedback loops) κέζσ κεραληθήο κάζεζεο 

(machine learning), έκθαζε θαη ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κε εθαξκνγή πξνζεγγίζεσλ κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (πξνεγκέλεο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο)

Γ. Συμπεράςματα – Διατομεακζσ προςεγγίςεισ με τον Τομζα 2 Βιομθχανικι 
Ραραγωγι και Τομζα 6 εφοδιαςτικι Αλυςίδα
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επιπζδου  (2014-2020)

Ρροτάςεισ / ςχόλια για τισ Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ 2ου επιπζδου (2021 – 2027)

Ζνςταςθ /παρατιρθςθ  ΑΡΟ Μ. ΑΛΕΞΘ 

5.7 Θέισ λα θαηαζέζσ νξηζκέλεο ελζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νκαδνπνίεζε

Θέλω να πποηείνω αναθεώπηζη ηης παρέμβαζης 5.1 πος ππόζθαηα καηαηέθηκε από 4 μέλη 

ηηρ ΣΟΕ. 

Δεν ζσμθωνώ με ηην σποβάθμιζη ηης παρέμβαζης 5.4 ηηρ πποηγούμενηρ 

ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος (θςζικά πποϊόνηα, λειηοςπγικά ηπόθιμα και καλλςνηικά: 3η ζε % 

ζςμμεηοσή και 3η ζε % δημόζια δαπάνη) ζε απλή πποηεπαιόηηηα ηηρ νέαρ 5.1 για λόγοςρ 

ηακηικήρ αλλά και οςζίαρ, με δεδομένο όηι μια πολύ ζημανηική πποηεπαιόηηηα ηηρ παπέμβαζηρ 

πος αθοπά ζηα θςζικά πποϊόνηα είναι η ανάπηςξη καλλςνηικών. 

Ασηή η πολύ ζημανηική προηεραιόηηηα δεν μπορεί να ανήκει ζηην 5.1.

Ανηίθεηα πιζηεύω όηι η παρέμβαζη 5.1 πρέπει να ζσμπεριλάβει ηην πποηεπαιόηηηα 

«Κλινικέρ μελέηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ και αζθάλειαρ θαπμακεςηικών πποϊόνηων ζε καλά 

καθοπιζμένοςρ πληθςζμούρ. Καηανόηζη ηων διαηαπασών πος πποκαλούν ηα θάπμακα 

(θαπμακοεπιδημιολογία - θαπμακοεπαγπύπνηζη)»
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Δημόσια 

Διαβούλευση

Ομάδα Εργαςίασ
1η Συνάντηση

27.01.2021 

Συμπλήρωση 

Ερωτηματολογίου

Σρεδηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 2021-

2027 Φξνλνδηάγξακκα

Γ. Συμπεράςματα - Χρονοδιάγραμμα

Ομάδα Εργαςίασ
2η Συνάντηση

09.04.2021 

Ομάδα Εργαςίασ
3η Συνάντηση

‗‗ 26.04.2021 

Προτάσεις / σχόλια 

Θεματικές 3ο επίπεδο

? Ερωτηματολόγιο 

09.02.2021 22.02.2021

κοινή ςυναίνεςη (consensus) 
για θεματικζσ ςτο 2ο επίπεδο 

Ομάδα Εργαςίασ
? 4η ςυνάντηςη
Συναινετικό κείμενο 

προτεινόμενων 

προτεραιοτήτων 

‗‗15.5.2021
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Συντονίςτρια: Γεωργία Μαηιώτθ
Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Ρρογραμματιςμοφ Ρολιτικών & Δράςεων Ζρευνασ & Καινοτομίασ

Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ !

Ακινα, 26 Απριλίου 2021
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