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Τι είναι το ΕΑΤRΙS

EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR TRANSLATIONAL MEDICINE

• To EATRIS είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που προσφέρει γρήγορη και 
προσαρμοσμένη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής που στη μεταφραστική 
έρευνα

• Δυνητικοί χρήστες του EATRIS: Ακαδημαϊκοί φορείς ή εταιρείες με 
προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων, εμβολίων ή διαγνωστικών

• To EATRIS είναι μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ERIC). Αυτή η συγκεκριμένη νομική μορφή έχει 
σχεδιαστεί για να διευκολύνει την από κοινού σύσταση και λειτουργία 
ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

• 5 πλατφόρμες προϊόντων:
1. Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)

2. Small Molecules

3. Vaccines

4. Biomarkers

5. Imaging & Tracing



Τι είναι και τι θέλει το EATRIS-GR

• Tο EATRIS-GR είναι ένα Εθνικό δίκτυο υποδομών που αποσκοπεί στην στήριξη 
Μεταφραστικής έρευνας του Ακαδημαϊκού ή Επιχειρηματικού χώρου για 
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων διάγνωσης,  πρόληψης ή θεραπείας 
ανθρώπινων ασθενειών

Αποστολή

Λειτουργική ενοποίηση υποδομών αιχμής στη μεταφραστική έρευνα



Στόχοι EATRIS-GR

• Λειτουργική συνένωση των υποδομών αιχμής που διαθέτουν οι φορείς 
του EATRIS-GR και τη δημιουργία κοινής διαδικτυακής πύλης πρόσβασης 
στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στήριξης μεταφραστικής έρευνας σε 
εθνικό επίπεδο.

• Πιστοποίηση επιλεγμένων εργαστηρίων/υπηρεσιών για την αναβάθμιση 
της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Διενέργεια επιλεγμένων πιλοτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα 
βελτιστοποιηθεί η ετοιμότητα του EATRIS-GR να παρέχει υπηρεσίες προς 
εξωτερικούς χρήστες. 

•Λειτουργική σύνδεση του EATRIS-GR με την αντίστοιχη πανευρωπαϊκή 
υποδομή EATRIS-ΕRIC



Αλληλεπίδραση EATRIS-GR με EATRIS-ERIC

• Η διασύνδεση του  EATRIS-GR με το EATRIS-ERIC θα ενισχύσει σημαντικά τόσο 
την τεχνογνωσία της υποδομής όσο και εξωστρέφεια της με την έκθεσή της σε 
δυνητικούς πελάτες από την ΕΕ

• Πρoς το παρόν το EATRIS-GR εστιάζει την προσοχή του στην πλατφόρμα του 
EATRIS-ERIC  “small molecules”  αλλά φιλοδοξεί να επεκταθεί στο εγγύς μέλλον 
και στις πλατφόρμες “ATMPs” και “Vaccines”



• Συμμετέχοντες φορείς EATRIS-GR: 
• Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

(ΙΙΒΕΑΑ)  * Συντονιστής: Πασχάλης Σιδεράς

• Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

• Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ 
(ΙΜΒΒ)

• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)

• Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΤΕ (ΙΕΧΜΗ)

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) 



Διάρθρωση της Υποδομής



Διοικητική οργάνωση και Δίαυλοι 
Επικοινωνίας



Πρόσκληση EATRIS-GR σε δυνητικούς χρήστες

• Για τους σκοπούς του προγράμματος, θα συσταθεί μια Ομάδα 
Διαχειρισης (Management Team) και μία Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (Scientific Advisory Board) η οποίες 
θα αποφασίσουν για το ποιες θε είναι οι τελικές 
προσφερόμενες υπηρεσίες 

• Στη συνέχεια, θα δημοσιευτεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς 
όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες (εταιρείες ή 
ακαδημαϊκούς φορείς)

• Από τους ενδιαφερόμενους φορείς θα επιλεγούν με 
διαδικασία peer-review περίπου 40 χρήστες οι οποίοι θα 
χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες



Πορεία Διαπιστεύσεων-Πιστοποιήσεων
• Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς θα πιστοποιηθούν κατά IS0 9001:2015 ενώ ο 

Τομέας Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας ΙΙΒΕΑΑ θα αναβαθμίσει την 
υπάρχουσα διαπίστευση του

• Τομέας Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας ΙΙΒΕΑΑ
• Αναβάθμιση της υπάρχουσας διαπίστευσης ISO17025 από τον ΕΣΥΔ για 

μετρήσεις σε βιολογικά υγρά σε GLP (Good Laboratory Practice) από το 
Χημείο του Κράτους με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου στον οποίο θα 
ανατεθεί το έργο

• Η διαδικασία της αναβάθμισης της διαπίστευσης θα συμπεριλάβει:

1. Την αξιολόγηση του Εργαστηρίου έναντι των απαιτήσεων των GLPs
και της κείμενης νομοθεσίας 

2. Την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης σε διοικητικά θέματα 
(Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Εγχειρίδιο, κλπ)

3. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου επί της 
εφαρμογής των νέων πρακτικών και διαδικασιών GLPs


