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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών 
υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την 
καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης 
εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων 
/ ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
1.1. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 
1.2. Ενίσχυση Ε&Τ 
1.3. Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

1.150.000€ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

430.550,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

359.725,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

359.725,00 € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και κλινικών 
υπηρεσιών για τη καλύτερη διάγνωση καθώς και σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών 
θεραπείας. 
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι εξής: 
 
• Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για ευκολότερη διαχείριση και απεικόνιση των 
δεδομένων από απεικονιστικές μεθόδους, όπως MRI και CT, με τη χρήση πραγματικών 
κλινικών δεδομένων. 
 
• Ανάπτυξη δυναμικών, εξατομικευμένων μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης 
καρκινικών όγκων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν 
την εξέλιξη της ασθένειας, όπως η επίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, η μετάσταση 
και η ηλικία.  
 
• Επιλογή του καταλληλότερου θεραπευτικού σχήματος μεταξύ διαφόρων πιθανών 
σχημάτων σε εξατομικευμένη βάση προβλέποντας την χωροχρονική εξέλιξη του καρκίνου 
στον ασθενή με βάση τα μοντέλα που περιγράφονται ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
φαρμακοδυναμικά/φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών, τις 
παρενέργειές τους καθώς και την πιθανή εμφάνιση ανθεκτικότητας σε αυτές. 
 
• Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος εφαρμογών για εργαλεία διαχείρισης και απεικόνισης 
ιατρικών εικόνων, καθώς και διαδικτυακών μοντέλων ανάπτυξης. 
 
• Αξιολόγηση των μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης των καρκινικών όγκων από 
εξειδικευμένους συνεργάτες κλινικούς ιατρούς. 
• Κλινικές δοκιμές των εργαλείων/υπηρεσιών σε εικονικά (εξετάζοντας διάφορα πιθανά 
σενάρια σε προσομοιώσεις) καθώς και σε πειραματικά δεδομένα. 
 
• Ενημέρωση και δημοσιότητα σε Ελλάδα και Κύπρο για το έργο και τις εφαρμογές που θα 
αναπτυχθούν, μέσω της ιστοσελίδας του έργου, Ελληνοκυπριακών επιστημονικών ημερίδων, 
έρευνας αγοράς και της διασύνδεσης του έργου με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
• Ενίσχυση και σύσφιξη ερευνητικών διασυνοριακών σχέσεων Ελλάδας – Κύπρου. 
 



ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι : 

1. Η δημιουργία και η χρήση κατάλληλων μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης 
καρκινικών όγκων και η εισαγωγή παραμέτρων θεραπείας σε αυτά, το οποίο και 
αποσκοπεί  να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του καρκίνου σε 
ερευνητικό επίπεδο.  

2. η δημιουργία εργαλείων κατάλληλων για διαχείριση ιατρικών δεδομένων και η 
αποτελεσματικότερη αναπαράσταση αυτών, με στόχο την βελτίωση της διαγνωστικής 
ικανότητας του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.  

3. Η χρήση μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης και της εξέλιξης καρκινικών 
όγκων,με σκοπό να δώσει στους ιατρούς την δυνατότητα καλυτερης  πρόβλεψης της 
πορείας ενός όγκου ανάλογα με τη θεραπεία για κάθε συγκεκριμένο ασθενή και 
επιλογής του βέλτιστου θεραπευτικού σχήματος και τον  αποκλεισμό των σχημάτων 
που παρουσιάζονται αναποτελεσματικά 

4. Η δημιουργία και η χρήση κατάλληλων μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης 
καρκινικών όγκων και η εισαγωγή παραμέτρων θεραπείας σε αυτά. Η χρήση 
μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης και της εξέλιξης καρκινικών όγκων, 
αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες και τα αποτελέσματα εφαρμογής της 
θεραπευτικής αγωγής.  

Επιπλέον, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μοντέλων από ιατρούς και η 
εφαρμογή των προγραμμάτων σε εικονικά σενάρια, θα μειώσει τη πιθανότητα εφαρμογής 
λανθασμένων θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς.  
Τέλος, η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών θα δώσει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και από 
τις δύο χώρες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα 
αναπτυχθούν. 
Συνεχίζοντας, με την αυξανόμενη στροφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σε ιατρικά 
θέματα, όπως η ογκολογία, η εφαρμογή και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για σχετικά 
θέματα αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον στο δίπολο έρευνας που θα δημιουργηθεί. Με 
τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου, θα αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία των εθνικών 
ρευνητικών Ιδρυμάτων, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την μελλοντική 
πέκταση των συνεργασιών σε παραπάνω τομείς.  
ε
ε

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει : 

1. Τις 2 περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ηρακλείου της Κρήτης  
2. Όλη την Κύπρο   

 


