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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 12/03/2021) 

 

Άρθρο 1: Θεσμός Υποτροφιών Εξωτερικού 

Με απόφαση του το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. καθιερώνει θεσμό υποτροφιών για το εξωτερικό προκειμένου να 

εκπαιδευθούν παθολόγοι-ογκολόγοι σε θέματα Κλινικής ή Εργαστηριακής Ογκολογίας, αλλά και σε θέματα 

που άπτονται ευρύτερα στο περιβάλλον της Ογκολογίας όπως η Βιοηθική και η Φαρμακοοικονομία. 

Επίσης, μπορεί να αφορά σε κάλυψη διδάκτρων για διαδικτυακά προγράμματα μεταπτυχιακών 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού ή του εσωτερικού.  

 

Άρθρο 2: Καθορισμός ποσού και πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Το Δ.Σ. κάθε χρόνο, καθορίζει ένα ποσό προκειμένου να διατεθεί για το σκοπό αυτό. Επίσης, κάθε χρόνο 

το ΔΣ δύναται να ορίζει ένα ειδικό πεδίο έρευνας για τη μετεκπαίδευση, στο οποίο θα χορηγούνται κατά 

προτεραιότητα υποτροφίες εξωτερικού. Η σχετική θεματολογία θα γνωστοποιείται δημοσίως προς τους 

ενδιαφερομένους, στο πλαίσιο δημοσίευσης της προκήρυξης υποτροφιών. Επιπλέον, η  ΕΟΠΕ μπορεί να 

παρέχει τη δυνατότητα υποτροφίας σε παθολόγους-ογκολόγους που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι θα 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 3: Προσόντα αιτούντος 

Οι ειδικευμένοι ή οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι-Ογκολόγοι μπορούν να είναι υποψήφιοι για υποτροφία 

εξωτερικού για Κλινική Ογκολογία, Εργαστηριακή Ογκολογία ή για άλλο σχετικό θέμα, με απαραίτητη 

προϋπόθεση ο/η αιτών/ούσα να είναι μέλος Ε.Ο.Π.Ε. (για τους ειδικευμένους) ή μέλος της Ο.Ν.Ε.Ο. (για 

τους ειδικευόμενους). Ειδικότερα, οι ειδικευομένοι της Ο.Ν.Ε.Ο. θα πρέπει να είναι μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. ή να 

έχουν υποβάλλει αίτηση για να γίνουν μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση 

παθολόγοι-ογκολόγοι που ζουν στο εξωτερικό (ξένοι), οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να διεξάγουν 

έρευνα σχετική με την ως άνω θεματολογία στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 4: Πόροι των υποτροφιών 

Το διαθέσιμο κατ’ έτος ποσό των υποτροφιών προέρχεται από: α) την προσφορά φαρμακευτικών 

εταιρειών προς την Ε.Ο.Π.Ε, με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών της 

Ε.Ο.Π.Ε. β) άλλες πηγές (αιγίδες, χορηγίες από εκδόσεις, εκδηλώσεις, δωρεές κ.λπ.). Αν το διαθέσιμο κατ' 
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έτος ποσό για υποτροφίες δεν καταστεί δυνατόν να χορηγηθεί ολόκληρο λόγω έλλειψης ζήτησης, το 

αδιάθετο ποσό αθροίζεται  στο σύνολο της χρηματοδότησης του επόμενου έτους, αυξάνοντας, με τον 

τρόπο αυτό, το διατιθέμενο για τον επόμενο χρόνο ποσό των υποτροφιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε να αποφασίζει τη μεταφορά ενός ποσοστού του αδιάθετου ποσού για ενίσχυση 

προταθέντων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο ενίσχυσης των «Ερευνητικών Προγραμμάτων» της 

Ε.Ο.Π.Ε.  

 

Άρθρο 5: . Ορισμός «Επιστημονικής Επιτροπής Κρίσεως Υποψηφίων Υποτρόφων» (Ε.Ε.Κ.Υ.Υ.) 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε ορίζει με απόφασή του πενταμελή Επιστημονική Επιτροπή Κρίσεως Υποψηφίων 

Υποτρόφων (Ε.Ε.Κ.Υ.Υ.). Το Δ.Σ. ορίζει Πρόεδρο/Προέδρους της Επιτροπής ένα ή δύο εκ των επτά μελών 

του ΔΣ. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αντίστοιχη με τη θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. 

 

Άρθρο 6α: Διαδικασία επιλογής και δικαιολογητικά 

Για τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε., ακολουθεί προκήρυξη που υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ε.Ο.Π.Ε. και 

αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. και της Ο.Ν.Ε.Ο. Η εκάστοτε προκήρυξη 

προβλέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή της αίτησης.  

2. Στην ανακοίνωση αναφέρεται σαφώς η ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων και δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από 45 ημερολογιακές ημέρες.  

3. Εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβάλλεται στην Ε.Ο.Π.Ε. από τους ενδιαφερομένους μέσω email 

η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων,  

β) αναλυτικές πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα και πεδίο έρευνας ή μετεκπαίδευσης με το 

οποίο ο υποψήφιος θα ασχοληθεί,  

γ) επιστολή αποδοχής του υποψηφίου υποτρόφου και του προγράμματος έρευνας/ μετεκπαίδευσης 

από τον υπεύθυνο του κέντρου του εξωτερικού που θα μεταβεί ο υπότροφος  

δ) αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ  

ε) τίτλος ειδικότητας (εφόσον υπάρχει)  

ζ) τρεις (3) συστατικές επιστολές (η μία προτιμάται να προέρχεται από το Διευθυντή του υποψηφίου 

υποτρόφου) και η) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα ο υποψήφιος θα αναφέρει ρητά είτε (1) ότι δε 

λαμβάνει άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές από οποιαδήποτε άλλη πηγή, είτε (2) ότι 
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λαμβάνει ποσό … (αναφορά καθαρού ποσού σε ευρώ) σε μηνιαία βάση από … (αναφορά της πηγής 

εσόδου) και ότι θα ενημερώνει άμεσα την Ε.Ο.Π.Ε. και για κάθε άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή 

απολαβές που ενδεχομένως θα του δοθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της 

υποτροφίας. Επιπλέον, στην αίτησή του ο υποψήφιος προσδιορίζει τη διάρκεια της αιτούμενης 

υποτροφίας (3, 6, 9 ή 12 μήνες). Σημειώνεται ότι, η αποστολή της αίτησης στην Ε.Ο.Π.Ε δε 

συνεπάγεται την αποδοχή της. 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Εντός της προθεσμίας προκήρυξης, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλεται στην 

Ε.Ο.Π.Ε. από τους ενδιαφερομένους μέσω email αίτηση παράτασης συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά:  

α) αναλυτική έκθεση προόδου των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει ο/η αιτών/ούσα κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος παραμονής του στο εξωτερικό ως υπότροφος της Ε.Ο.Π.Ε.  

β) επιστολή αποδοχής συνέχισης του προγράμματος έρευνας/ μετεκπαίδευσης του υποψηφίου 

υποτρόφου από τον υπεύθυνο του κέντρου του εξωτερικού που παραμένει ο υπότροφος και 

γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει ρητά είτε (1) ότι δε κατέχει έμμισθη θέση 

στο κέντρο υποδοχής, λαμβάνει άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές από οποιαδήποτε 

άλλη πηγή, είτε (2) ότι λαμβάνει ποσό … (αναφορά καθαρού ποσού σε ευρώ) σε μηνιαία βάση από … 

(αναφορά της πηγής εσόδου) και ότι θα ενημερώνει άμεσα την Ε.Ο.Π.Ε. και για κάθε άλλη χορηγία, 

μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχομένως θα του δοθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά 

τη διάρκεια της υποτροφίας.  

Επιπλέον, στην αίτησή του ο υποψήφιος προσδιορίζει τη διάρκεια της αιτούμενης παράτασης της 

υποτροφίας (3, 6, 9 ή 12 μήνες). Σημειώνεται ότι, η αποστολή της αίτησης στην Εταιρεία δε 

συνεπάγεται την αποδοχή της. 

4. α) Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δε θα γίνεται δεκτό κανένα 

δικαιολογητικό από τη Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Ε.  

β) Ο φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρης δικαιολογητικών (μέχρι το πέρας της 

προθεσμίας υποβολής του), ειδάλλως δε θα προωθείται προς αξιολόγηση στην Ε.Ε.Κ.Υ.Υ.  

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους από τη 

Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Ε., διαβιβάζονται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 

Κρίσεως Υποψηφίων Υποτρόφων. Μετά από πάροδο 15 ημερών, προκειμένου τα μέλη να μελετήσουν 

τους φακέλους των υποψηφίων, συγκαλείται η Ολομέλεια της Ε.Ε.Κ.Υ.Υ. προκειμένου να προβεί σε 

μία πρώτη κατάταξη των υποψηφίων και να επισημάνει σημεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση 

(πχ. ανάγκη πραγματοποίησης προσωπικής συνέντευξης, απόδειξη γνώσης της γλώσσας της χώρας 

μετάβασης κ.λπ.).  
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5. Η Ε.Ε.Κ.Υ.Υ. εξετάζει και αξιολογεί αυτοτελώς κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

γνωμοδοτεί συντάσσοντας σχετικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι 

υποψήφιοι για την υποτροφία. Για την κατάταξη και αξιολόγηση των υποψηφίων χρησιμοποιείται ειδικό 

έντυπο της Ε.Ο.Π.Ε. και δίνεται βαθμολογία για κάθε κριτήριο από το 1 έως το 10 (άριστα το 10). 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τα εξής κύρια κριτήρια: α) επάρκεια και πληρότητα αίτησης και 

δικαιολογητικών, β) βιογραφικό υποψηφίου (σπουδές, δημοσιεύσεις, προηγούμενη εμπειρία σε 

συναφές αντικείμενο κ.λπ.) γ) αντικείμενο έρευνας/ μετεκπαίδευσης (ως προς την πρωτοτυπία, 

αρτιότητα/ κύρος, αναγκαιότητα εκπαίδευσης νέων ιατρών σε αυτό/ κοινωνική ανταποδοτικότητα για 

τη χώρα μας δ) κύρος κέντρου έρευνας/ μετεκπαίδευσης, ε) συστατικές επιστολές και υπογράφοντες 

αυτές και στ) άλλα στοιχεία που τυχόν ορίζονται με ευθύνη της Ε.Ε.Κ.Υ.Υ. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Υ.Υ. 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή), με πλειοψηφία 

των παρόντων μελών μόνο.  

6. Η Ε.Ε.Κ.Υ.Υ, προβαίνει στην τελική κατάταξη των υποψηφίων την οποία υποβάλλει με εισήγηση του 

Προέδρου της στο  Δ.Σ.   

 

Άρθρο 6β: Συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού 

Η Ε.Ο.Π.Ε., μέσω της υπογραφής σχετικού Memorandum of Understanding (MOU), θα έχει τη 

δυνατότητα για επίσημη συνεργασία με αναγνωρισμένα κέντρα-επιστημονικές εταιρείες-οργανώσεις 

του εξωτερικού, τόσο στο πλαίσιο της υπόδειξης συγκεκριμένων κέντρων μετεκπαίδευσης, όσο και στο 

πλαίσιο συγκρότησης ενός Mentor Board, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικό ρόλο στην Ε.Ο.Π.Ε. και 

την Ε.Ε.Κ.Υ.Υ. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα μπορεί να υλοποιείται και η εκτίμηση/αποδοχή των 

υποτρόφων (Ελλήνων ή ξένων) του εξωτερικού που τυχόν θελήσουν να διεξάγουν έρευνα σε κάποιο 

κέντρο στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 7: Τελική επιλογή υποτρόφων 

Η τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει, αφού λάβει υπ’ όψη του την 

εισήγηση της Ε.Ε.Κ.Υ.Υ., με ανοιχτή, για κάθε υποψήφιο, ψηφοφορία. Σε περίπτωση αντίθετης γνώμης 

αυτή καταγράφεται στα πρακτικά με σαφή και πλήρη τεκμηρίωση. Οι χορηγοί του θεσμού υποτροφιών 

ρητώς και απαρεγκλίτως δεν παρεμβαίνουν, δεν ενημερώνονται και δεν εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποτρόφων. 

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις, ενώ δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί την απόφασή του είτε για την απόρριψη είτε για 

την αποδοχή. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε ετήσιας προκήρυξης γίνεται μέσω των μέσων 

επικοινωνίας της Ε.Ο.Π.Ε. και ανακοινώνονται κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της Ε.Ο.Π.Ε. στην Τελετή 
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Λήξης. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δε 

γίνονται δεκτές ενστάσεις, εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν 

προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το επόμενο έτος, 

εφ’ όσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της νέας προκήρυξης.  

 

Άρθρο 8: Ενημέρωση υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς για την απόφαση σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Κάθε 

υποτροφία έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής επιστολής, δηλαδή, η 

έναρξή της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αυτού του διαστήματος ώστε να μπορεί να καταβληθεί 

το σχετικό ποσό στον υπότροφο, ενώ η λήξη της να συμβαδίζει με τη διάρκεια της αιτούμενης και 

εγκεκριμένης υποτροφίας (3, 6, 9 ή 12 μήνες μετά την έναρξη). Κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθεί τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό και να κάνει αναφορά της Ε.Ο.Π.Ε. στις εργασίες που 

υποβάλλει, δηλώνοντας την ιδιότητά του ως υποτρόφου της Ε.Ο.Π.Ε. στα σχετικά με την υποτροφία 

επιστημονικά δημοσιεύματά του και να αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο όλων των εν λόγω 

δημοσιευμάτων στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Ε. στο email hesmo@otenet.gr.  

 

Άρθρο 9: Ποσό υποτροφίας και μηνιαία αποζημίωση 

Το ποσό της υποτροφίας, καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο 

μηνιαίο κόστος διαβίωσης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός ΕΕ για το σύνολο των μηνών πού 

προβλέπονται από το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του υποψηφίου. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο 

ποσό των 1.500 ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση πληρώνεται με σχετική εντολή του Προέδρου και του Ταμία 

του Δ.Σ. έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε δόση. Η πληρωμή αυτή 

γίνεται με κατ’ ευθείαν μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό που έχει υποδείξει ο υπότροφος και στον 

οποίο είναι αποκλειστικός ή πρώτος δικαιούχος.  

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη με την κατάθεση των αρχικών δικαιολογητικών 

πριν την αποχώρηση του υποτρόφου για το εξωτερικό, η δεύτερη με την κατάθεση της ενδιάμεσης έκθεσης 

προόδου και η τελευταία με την κατάθεση της τελικής έκθεσης προόδου . Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. αποφασίζει, 

κατά την κρίση του, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή κάποιας εγκεκριμένης υποτροφίας, όταν εκτιμά 

ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πχ. πορεία έρευνας/ μετεκπαίδευσης, καθυστέρηση 

έναρξης, επαγγελματική απασχόληση, ήθος υποτρόφου, κ.λπ.). Ο υπότροφος έχει την υποχρέωση να 

γνωστοποιεί στην Ε.Ο.Π.Ε. άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχόμενα θα του δοθούν 

από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας και εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. να 

αποφασίσει τη διατήρηση, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πραγματικές 

ανάγκες του υπότροφου στη χώρα έρευνας/ μετεκπαίδευσής του. 
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Άρθρο 10: Γνωστοποίηση εκ μέρους υποτρόφων και κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών 

Οι υπότροφοι της Ε.Ο.Π.Ε., έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε, τουλάχιστον ένα 

μήνα νωρίτερα την ημερομηνία αναχώρησής τους από την Ελλάδα, προκειμένου να αρχίσουν οι 

διαδικασίες καταβολής της πρώτης δόσης, εκτός εάν βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση της 

ημερομηνίας έναρξης της υποτροφίας βεβαιώνεται και από την επιστολή του υπευθύνου του εργαστηρίου 

ή της κλινικής υποδοχής, στην οποία παρουσιάζεται ο υπότροφος.  

Για την καταβολή της πρώτης δόσης πριν την αναχώρηση του υποτρόφου για το εξωτερικό απαιτείται η 

κατάθεση των εξής δικαιολογητικών: επιστολή του υπεύθυνου του τμήματος, όπου θα αναφέρεται η 

ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης και το ακριβές αντικείμενο αυτής, επιστολή του Γραφείου 

Προσωπικού του κέντρου μετεκπαίδευσης στην οποία θα περιγράφεται η κατάσταση απασχόλησής του 

εκεί, αναλυτικά στοιχεία λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα, (Τράπεζα, δικαιούχος και IBAN λογαριασμού), 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναφερθεί η συνεισφορά της Ε.Ο.Π.Ε. σε τυχόν δημοσιεύσεις που θα 

προκύψουν από τη μελέτη/ μετεκπαίδευση του υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση για τυχόν χρηματοδότηση 

που λαμβάνει για την απασχόλησή του στο κέντρο μετεκπαίδευσης, και μία έγχρωμη φωτογραφία 

ταυτότητας.  

Για την εκταμίευση του δεύτερου μέρους του ποσού της υποτροφίας οι υπότροφοι έχουν υποχρέωση να 

καταθέτουν αναλυτική ενδιάμεση έκθεση προόδου της έρευνας/ εκπαίδευσής τους προς το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Π.Ε. στο μέσο του συνολικού χρόνου της υποτροφίας. Η ενδιάμεση έκθεση προόδου συνυποβάλλεται 

μαζί με μία βεβαίωση του κέντρου που να πιστοποιεί τη συνέχιση της εκπαίδευσης του υποτρόφου εκεί. 

Για την εκταμίευση του τρίτου μέρους του ποσού της υποτροφίας (μετά το πέρας της υποτροφίας) 

απαιτείται η κατάθεση τελικής πλήρους έκθεσης πεπραγμένων στην Ε.Ο.Π.Ε. με την οποία 

συνυποβάλλονται ανάτυπα τυχόν δημοσιεύσεων, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η οικονομική 

συνεισφορά της Ε.Ο.Π.Ε. στην εκπόνηση της μελέτης που οδήγησε στη συγκεκριμένη δημοσίευση. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση και προοπτική δημοσίευσης, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί 

στην Ε.Ο.Π.Ε. με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τα ανάτυπα τυχόν τέτοιων δημοσιεύσεων θα πρέπει να 

κατατεθούν στην Ε.Ο.Π.Ε. σε δεύτερο χρόνο, με την προϋπόθεση να γνωστοποιείται στην Ε.Ο.Π.Ε με 

σχετική υπεύθυνη δήλωση είτε ότι ο υπότροφος έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις που βρίσκονται σε 

φάση αξιολόγησης, είτε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε δημοσιεύσεις το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα. 

Σημειώνεται ότι οι υπότροφοι θα κληθούν να παρουσιάσουν αποτελέσματα της μετεκπαίδευσής τους σε 

προσεχές Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Κ.Ο.) ή Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (Ε.Σ.Ο.), 

μετά από την παραμονή τους στο εξωτερικό. Ενθαρρύνονται, επίσης, να αποστείλουν τουλάχιστον 1 

άρθρο προς δημοσίευση στο Forum of Clinical Oncology (F.C.O.). 
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Άρθρο 11: Διάρκεια υποτροφίας και δυνατότητα παράτασης 

Η διάρκεια κάθε υποτροφίας προσδιορίζεται από τον υποψήφιο (3, 6, 9 ή 12 μήνες) και κατά την πρώτη 

υποψηφιότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, η παροχή της 

υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποψήφιου, για διάστημα μερικών μηνών, το οποίο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης της 

υποτροφίας πέραν του ενός έτους, νέα αναστολή έναρξης χορηγείται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς και 

απρόβλεπτους λόγους και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.  

 Παράταση υποτροφίας μπορεί να δοθεί  ένα έτος για κάθε υποψήφιο (δηλαδή υποτροφία για συνολικά 2 

έτη/υπότροφο, ένα έτος η αρχική υποτροφία και μέχρι ένα έτος η παράταση υποτροφίας). Οι παρατάσεις 

χορηγούνται εφόσον εξυπηρετούν τη συνέχιση και ολοκλήρωση σημαντικού έργου και αποδεικνύεται η 

ικανοποιητική φοίτηση του υποτρόφου κατά το προηγούμενο έτος. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί 

μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε, για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που εγκρίθηκε αρχικά, μέσα 

στο πλαίσιο του ανώτατου χρονικού ορίου που καθορίζεται κατά περίπτωση στον παρόντα Κανονισμό (3, 

6, 9 ή 12 μήνες), στο πλαίσιο των υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων και εφ’ όσον υφίστανται λόγοι 

που παρουσιάζονται και αναλύονται επαρκώς σε σχετικό αίτημα του υποψηφίου. 

 

Άρθρο 12: Πρόωρη λήξη ή διακοπή έρευνας/μετεκπαίδευσης 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπότροφος ολοκληρώσει το αντικείμενο έρευνας/ μετεκπαίδευσης πριν 

από την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Ε.Ο.Π.Ε. και να ζητήσει τη 

διακοπή της. Διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει στην Ε.Ο.Π.Ε. το ποσό που καταβλήθηκε μετά την 

πρόωρη λήξη της έρευνας/ μετεκπαίδευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπότροφος δεν ολοκληρώσει 

ή διακόψει την έρευνα/ μετεκπαίδευση για την οποία χορηγήθηκε υποτροφία, υποχρεούται σε επιστροφή 

του συνολικού ποσού που έλαβε κατά τη διάρκειά της (ποσά αντίστοιχα με το χρονικό διάστημα μη 

αξιοποίησης της υποτροφίας του). Η υποχρέωση επιστροφής της υποτροφίας δεν ισχύει, εάν η αδυναμία 

ολοκλήρωσης των σπουδών ή διακοπής αυτών οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, τη βάση των 

οποίων θα εξετάζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.  

 

Άρθρο 12α: Διαχείριση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο ερευνητικό πρόγραμμα, συμφωνούν και αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που 

παρέχουν μέσω της συγκεκριμένης δράσης της Ε.Ο.Π.Ε., συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία 

αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και προσδιορισμού της ταυτότητας τους, τηρουμένων εκ μέρους 

της Ε.Ο.Π.Ε. όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται 

να γνωστοποιηθούν και σε τρίτους, προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας. 

Αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν ανά πάσα στιγμή από την 

παρούσα συγκατάθεση τους, ότι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν, 
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καθώς επίσης ότι μπορούν να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς την Ε.Ο.Π.Ε για την 

επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και να υποβάλλουν αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας. 

Επιπροσθέτως, μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσφύγουν στα νόμιμα δικαιώματά τους για την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και στη σχετική εθνική νομοθεσία. 

  


