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Άρθρο 1 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καθιερώνεται θεσμός «Υποστήριξης  

Ερευνητικών Προγραμμάτων», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά 

έργα που έχουν άμεση σχέση με την Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία και 

πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας 

(ΕΟΠΕ). Ειδικευόμενοι ιατροί στην Παθολογική-Ογκολογία μπορούν να 

διεκδικήσουν την υποστήριξη ερευνητικών προτάσεων υπό την προϋπόθεση 

ότι καλύπτονται από ερευνητική ομάδα την ευθύνη της οποίας έχει Παθολόγος-

Ογκολόγος (επιβλέπων), μέλος της ΕΟΠΕ.   

 

Άρθρο 2 

Το Δ.Σ. κάθε χρόνο, ορίζει τον αριθμό των προς υποστήριξη προγραμμάτων, 

ανάλογα με το διαθέσιμο χρηματικό ποσό. Το ΔΣ της ΕΟΠΕ μετά από πρόταση 

της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

(ΕΕΥΕΠ) αποφασίζει εάν τα ερευνητικά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν με 

ορισμένο εκ των προτέρων ποσό, ή το κάθε πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 

ξεχωριστό ποσό, ανάλογα με το περιεχόμενο και την πολυπλοκότητά του. Οι 

ερευνητικές προτάσεις μπορούν να αφορούν τόσο σε κλινικά, κλινικο-

εργαστηριακά όσο και εργαστηριακά θέματα.   

 

Άρθρο 3  

Το πρόγραμμα «Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» στοχεύει να 

υποστηρίξει ερευνητικές προσπάθειες εστιασμένες στην κλινική, κλινικο-

εργαστηριακή ή μεταφραστική έρευνα του καρκίνου. Τα προτεινόμενα 

ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες υπό 

διερεύνηση κλινικές υποθέσεις, που έχουν σχέση με την κλινική βιολογία, τη 
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φυσική ιστορία, την επιδημιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπεία των 

νεοπλασματικών νόσων.  

 

Άρθρο 4 

Κάθε χρόνο το ΔΣ της ΕΟΠΕ απευθύνει δημοσίως πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων. 

 

Άρθρο  5 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζει «Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης 

Ερευνητικών Προγραμμάτων» (ΕΕΥΕΠ), όπου ex officio συμμετέχει και ο 

Τομεάρχης Έρευνας της ΕΟΠΕ (Τ. Ε.). Ο Πρόεδρος της ΕΕΥΕΠ ορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. Η θητεία της ΕΕΥΕΠ ολοκληρώνεται με τη λήξη της θητείας 

του εκάστοτε ΔΣ. Η ΕΕΥΕΠ εξετάζει τις προτάσεις, ελέγχει τη συμμόρφωσή 

τους με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό, τις 

κατατάσσει κατά τομείς έρευνας και σειρά επιστημονικού ενδιαφέροντος με 

βάση ειδική βαθμολογία, εισηγείται προς το Δ.Σ τον τρόπο χρηματοδότησής 

τους και τις προς ενίσχυση προτάσεις στο πλαίσιο του διαθέσιμου ποσού. Κάθε 

ερευνητική πρόταση βαθμολογείται από το 1-10, και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

παρακάτω παράμετροι με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: α) 

Υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (συντελεστής βαρύτητας 25%), 

β) βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου διδάκτορα ή/και κύριου ερευνητού 

(συντελεστής βαρύτητας 20%), γ) πρωτοτυπία ερευνητικής πρότασης 

(συντελεστής βαρύτητας 30%), δ) εμπειρία/δημοσιεύσεις της ερευνητικής 

ομάδας στο συγκεκριμένο πεδίο (συντελεστής βαρύτητας 25%). Τα 

προγράμματα αξιολογούνται και από δύο εξωτερικούς κριτές (μη μέλη της 

ΕΟΠΕ) εγνωσμένης επιστημονικής αξίας. Με βάση την αξιολόγηση των 

εξωτερικών κριτών και την εισήγηση της ΕΕΥΕΠ, το Δ.Σ. επιλέγει τελικά τις 

προτάσεις που θα υποστηριχθούν και καθορίζει το ύψος της οικονομικής 

στήριξης. Όπου απαιτείται, οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε περίπτωση αντίθετης γνώμης αυτή καταγράφεται στα πρακτικά με σαφή και 

πλήρη τεκμηρίωση. 
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Άρθρο 6 

Για τη διαδικασία επιλογής ακολουθούνται τα παρακάτω: 

1. Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΕ, ακολουθεί προκήρυξη που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΔΣ που 

αναρτάται στους ιστοτόπους της ΕΟΠΕ και αποστέλλεται και ηλεκτρονικά 

σε όλα τα μέλη της ΕΟΠΕ και της ΟΝΕΟ. 

2. Στην ανακοίνωση αναφέρεται σαφώς η ημερομηνία λήξης της υποβολής 

προτάσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 45 ημέρες.  

3. Σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση μπορεί να αποσταλεί επίσης και σε όλα 

τα Ογκολογικά Τμήματα και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και σε 

επιστημονικές εταιρείες, που ασχολούνται με την Ογκολογία. 

4. Μέσα στην προθεσμία προκήρυξης υποβάλλεται από τους 

ενδιαφερομένους αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κυρίως:  

α) αναλυτική περιγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου και του 

προϋπολογισμού του,  

β) βιογραφικό σημείωμα του κύριου ερευνητού και του συνερευνητού 

(υποψήφιου υποτρόφου),  

γ) περιγραφή της υποδομής και στελέχωσης του Εργαστηρίου ή της 

Κλινικής που θα πραγματοποιηθεί το ερευνητικό έργο,  

δ) υπεύθυνη δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου αν η ερευνητική 

πρόταση αποτελεί αντικείμενο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και ότι 

ο υποψήφιος διδάκτορας που θα επωφεληθεί της χρηματοδότησης της 

έρευνάς θα αφιερώσει τουλάχιστον 30% του χρόνου του στην εκτέλεση 

του έργου,  

ε) βεβαίωση του Πανεπιστημιακού Τμήματος ότι ο υποστηριζόμενος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ειδικευόμενος ή νέος παθολόγος-ογκολόγος 

έχουν γίνει δεκτοί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, ως 

υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος.  

στ) εάν η ερευνητική μελέτη πραγματοποιηθεί σε ανθρώπους ή 

ανθρώπινο υλικό, απαιτείται: 1) υποβολή εγγράφου ενημέρωσης του 

ασθενούς, 2) υποβολή εγγράφου συγκατάθεσης, 3) έγκριση από την 

Επιτροπή Δεοντολογίας ή την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος ή 

ό,τι προβλέπει η Διακήρυξη Helsinki, και ζ) έγγραφη συγκατάθεση του 
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Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, εφόσον αυτός δεν αναφέρεται 

ως κύριος ερευνητής ή συνερευνητής.  

 

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις 

με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στον Πρόεδρο και τα 

μέλη της ΕΕΥΕΠ. Μετά από πάροδο 15 ημερών, προκειμένου τα μέλη να 

μελετήσουν τους φακέλους των υποψηφίων, συγκαλείται η Ολομέλεια της 

ΕΕΥΕΠ προκειμένου να προβεί σε μία πρώτη κατάταξη των υποψηφίων 

και να επισημάνει σημεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.  

6. Η ΕΕΥΕΠ εξετάζει και αξιολογεί αυτοτελώς κάθε πρόταση, σύμφωνα με 

τα παραπάνω και ακολούθως μεταξύ τους, και γνωμοδοτεί συντάσσοντας 

σχετικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι 

ερευνητικές προτάσεις.  

 

Άρθρο 7 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε ετήσιας προκήρυξης, 

πραγματοποιείται  κατά  τη  διάρκεια  του  Συνεδρίου  της  ΕΟΠΕ μαζί με τις 

βραβεύσεις των διαφόρων εργασιών.    

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των προτάσεων ενημερώνονται γραπτώς για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. Κάθε οικονομική ενίσχυση έχει ισχύ για 

έξι μήνες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής επιστολής, δηλαδή, η 

αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έναρξη της ερευνητικής 

δραστηριότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αυτού του διαστήματος 

ώστε να μπορεί να καταβληθεί το σχετικό ποσό.  

 

 

Άρθρο 8      

Η οικονομική υποστήριξη των Ερευνητικών Προγραμμάτων γίνεται με πόρους 

που προέρχονται  από δωρεές ή χορηγίες της φαρμακοβιομηχανίας και από 

άλλες πηγές ή τρόπους σύμφωνους προς το καταστατικό της ΕΟΠΕ και τον 

επιστημονικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της. 
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Άρθρο 9      

 Η οικονομική υποστήριξη που έχει καθορισθεί για κάθε επιλεγόμενη ερευνητική 

πρόταση, θα χορηγηθεί στο χρηματοδοτούμενο ερευνητή μέσω των κάτωθι 

επιλογών: 

1. Έκδοση τιμολογίων από τα εργαστήρια για αναλώσιμα, υπηρεσίες κλπ 

για το ακριβές ποσό της δοθείσας ενίσχυσης 

2. Έκδοση τιμολογίου  από τον ερευνητή –δικαιούχο (εφόσον έχει ανοίξει 

βιβλία στην Εφορία) 

 

Άρθρο  10 

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προτάσεων που επιλέγονται 

υποχρεούνται:  

α) να παρουσιάζουν ετήσια έκθεση προόδου,  

β) να γνωστοποιούν στο ΔΣ της ΕΟΠΕ το κατά πόσο η χρηματοδοτηθείσα 

έρευνα δημοσιεύθηκε σε διεθνές περιοδικό με σύστημα κριτών και μεταξύ των 

συγγραφέων περιλαμβάνεται και ο ερευνητής αποδέκτης της οικονομικής 

υποστήριξης,  

γ) να ενημερώνουν το ΔΣ της ΕΟΠΕ όταν εγκρίνεται η διδακτορική διατριβή 

που υποστηρίχθηκε οικονομικά στο πλαίσιο της «Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων» και 

δ) να κάνουν σαφή μνεία στις δημοσιεύσεις όσο και στη διδακτορική διατριβή, 

αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΟΠΕ, ότι έτυχαν 

οικονομικής υποστήριξης από τη δράση «Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων» της ΕΟΠΕ.  

ε) να αποστείλουν σαν ερευνητική ομάδα τουλάχιστον 1 άρθρο προς 

δημοσίευση στο Forum of Clinical Oncology. 

 

Άρθρο   11 

Δε μπορεί να γίνει επέκταση της χρηματοδότησης και δε θα μπορεί να υποβάλει 

εκ νέου αίτηση ερευνητής που έχει τύχει χρηματοδότησης από την ΕΟΠΕ για 

το ίδιο πρόγραμμα. 
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Άρθρο    12 

Η ΕΟΠΕ δικαιούται μονομερώς να διακόψει την επιχορήγηση των επιλεγέντων 

προγραμμάτων επί τεκμηριωμένης παρεκκλίσεως των επιδοτούμενων από τις 

δεσμεύσεις του κανονισμού ή επί πραγματικής οικονομικής αδυναμίας της 

ΕΟΠΕ να συνεχίσει την χρηματοδότηση. 

 


