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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση ΔΣ 19/02/2021) 

 

 

Άρθρο 1α. Θεσμός «Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας 

(Ε.Ο.Π.Ε.), καθιερώνεται θεσμός «Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα που 

έχουν άμεση σχέση με την Κλινική ή Μεταφραστική Ογκολογία και 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά από μέλη της ΕΟΠΕ και ΟΝΕΟ. 

Ειδικευόμενοι ιατροί στην Παθολογική-Ογκολογία μπορούν να διεκδικήσουν 

την υποστήριξη ερευνητικών προτάσεων υπό την προϋπόθεση ότι 

συμμετέχουν σε ερευνητική ομάδα με επιβλέποντα Παθολόγο-Ογκολόγο, μέλος 

της Ε.Ο.Π.Ε.   

 

Άρθρο 1β. Προσόντα αιτούντος 

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών πρέπει να είναι μέλος της Ε.Ο.Π.Ε. (για τους 

ειδικευμένους) ή μέλος της Ο.Ν.Ε.Ο. (για τους ειδικευόμενους). Ειδικότερα, οι 

ειδικευμένοι της Ο.Ν.Ε.Ο. θα πρέπει να είναι μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. ή να έχουν 

αιτηθεί να γίνουν μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. Σημειώνεται δε, ότι ο κάθε υποψήφιος προς 

χρηματοδότηση ερευνητής δύναται να υποβάλλει μόνο μια αίτηση για 

οικονομική ενίσχυση, ανά προκήρυξη. Επιπλέον, ο αιτών θα πρέπει να είναι ο 

υποψήφιος διδάκτορας για την περίπτωση διδακτορικών διατριβών και ο 

κύριος ερευνητής για την περίπτωση άλλων ερευνητικών προτάσεων. Σε καμία 

περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ως διδακτορικές διατριβές όταν 

εκπονούνται από επιστήμονες υγείας άλλων ειδικοτήτων. 

 

Άρθρο 2. Σκοπός  

Ο θεσμός «Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» στοχεύει να 

υποστηρίξει ερευνητικές προσπάθειες εστιασμένες στην κλινική, μεταφραστική 

ή βασική έρευνα στον καρκίνο. Τα προτεινόμενα ερευνητικά προγράμματα θα 
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πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες υπό διερεύνηση υποθέσεις, που έχουν 

σχέση με την βιολογία, τη φυσική ιστορία, την επιδημιολογία, τη διάγνωση και 

τη θεραπεία των νεοπλασματικών νόσων. Να σημειωθεί ότι υπάρχει σαφής 

διάκριση μεταξύ των διδακτορικών διατριβών και λοιπών ερευνητικών 

προτάσεων, με διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης και διαφορετική 

χρηματοδότηση.  

 

Άρθρο  3. Ορισμός «Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων» (Ε.Ε.Υ.Ε.Π.) 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζει με απόφασή του πενταμελή «Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» (Ε.Ε.Υ.Ε.Π.). 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. Στην Ε.Ε.Υ.Ε.Π. προστίθενται και δύο εξωτερικοί κριτές (μη μέλη της 

Ε.Ο.Π.Ε.) εγνωσμένης επιστημονικής αξίας, των οποίων η βαθμολογία 

προσμετράται στη συνολική αξιολόγηση. 

 

Άρθρο 4. Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Κάθε χρόνο το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. απευθύνει δημοσίως πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στα μέλη της 

Ε.Ο.Π.Ε. και Ο.Ν.Ε.Ο. Συνήθως κατά τους τελευταίους 2 μήνες κάθε έτους, 

χωρίς ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή να καθίσταται δεσμευτική.  

 

Άρθρο 5. Διαδικασία επιλογής 

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 ενός υποψηφίου προς χρηματοδότηση ερευνητή. 

2. Στην ανακοίνωση αναφέρεται σαφώς η ημερομηνία λήξης της υποβολής 

προτάσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες.  
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3. Εντός της προθεσμίας προκήρυξης, υποβάλλεται από τους 

ενδιαφερομένους μέσω email αποκλειστικά η σχετική αίτηση συνοδευόμενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

α) αναλυτική περιγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου και του προϋπολογισμού 

του 

β) βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος. Από το βιογραφικό σημείωμα του 

αιτούντος είναι αναγκαίο να προκύπτει η συνάφεια με το προτεινόμενο προς 

οικονομική ενίσχυση έργο 

γ) περιγραφή της ερευνητικής ομάδας (σύντομη περιγραφή, περίπου 200 

λέξεων του έργου κάθε μέλους της) 

δ) περιγραφή της υποδομής και στελέχωσης του Εργαστηρίου ή της Κλινικής 

όπου θα πραγματοποιηθεί το ερευνητικό έργο 

ε) σε περίπτωση που η ερευνητική πρόταση αφορά εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του Πανεπιστημιακού 

Τμήματος ότι έχει γίνει δεκτός, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, 

ως υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής 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 η σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 

ζ) έγγραφη συγκατάθεση του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, 

εφόσον αυτός δεν αναφέρεται ως κύριος ερευνητής ή συνερευνητής 

η) υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα αναφέρει ρητά εάν η ερευνητική 

πρόταση χρηματοδοτείται ή όχι από άλλον φορέα 

θ) ο αιτών που έχει λάβει από την Ε.Ο.Π.Ε. οικονομική ενίσχυση σε 

προηγούμενα προγράμματα, θα πρέπει να επισυνάψει δημοσίευση/εις, όπου 

αναφέρεται η συνεισφορά της Ε.Ο.Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει 

δημοσίευση, ο αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα το 

αναφέρει ρητά 

4. α) Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, 

δε θα γίνεται δεκτό κανένα δικαιολογητικό από τη Γραμματεία της 

Ε.Ο.Π.Ε.  
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           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.Υ.Ε.Π.  

γ) Το ερευνητικό πρωτόκολλο θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω 

συγκεκριμένης φόρμας που παρέχεται από την Ε.Ο.Π.Ε, με προκαθορισμένα 

πεδία προς συμπλήρωση.  

5. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αφού ελεγχθούν ως προς 

την πληρότητά τους από τη Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Ε., διαβιβάζονται στον/στους 

Πρόεδρο/Προέδρους και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης 

Ερευνητικών Προγραμμάτων. Η Ε.Ε.Υ.Ε.Π. στη συνέχεια εξετάζει και αξιολογεί 

ενδελεχώς και αυτοτελώς τις προτάσεις, ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό και τις κατατάσσει κατά 

τομείς έρευνας και σειρά επιστημονικού ενδιαφέροντος με βάση ειδική 

βαθμολογία, συντάσσοντας σχετικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά 

σειρά αξιολόγησης οι ερευνητικές προτάσεις. Ακολούθως, συγκαλείται η 

Ε.Ε.Υ.Ε.Π. προκειμένου να προβεί σε μία πρώτη κατάταξη των υποψηφίων και 

ενδεχομένως να επισημάνει σημεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Οι 

αποφάσεις της Ε.Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης (με 

φυσική παρουσία ή διαδικτυακή), με πλειοψηφία των παρόντων μελών μόνο.  

Για την κατάταξη και αξιολόγηση των υποψηφίων χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο 

και δίνεται βαθμολογία για κάθε κριτήριο από το 1 έως το 10 (άριστα το 10). 

Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψη οι παρακάτω παράμετροι με τον 

αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:  

1. Διδακτορικές διατριβές  

α) βιογραφικό σημείωμα αιτούντος (συντελεστής βαρύτητας 30%),  

β) η πρωτοτυπία και ποιότητα συγγραφής ερευθνητικής πρότασης και η 

ακρίβεια στην περιγραφή της π.χ. στόχους,  μεθοδολογία, ανάλυση και 

κατανομή του προϋπολογισμού της κ.α. (συντελεστής βαρύτητας 35%),  

γ) εμπειρία/δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο πεδίο 

(συντελεστής βαρύτητας 35%).  

Η δημοσίευση των εργασιών με αναφορά στην Ε.Ο.Π.Ε. από προηγούμενες 

χρηματοδοτήσεις του αιτούντος επίσης συνυπολογίζεται και προσμετράται.  

2. Ερευνητικές προτάσεις  

α) βιογραφικό σημείωμα αιτούντος (συντελεστής βαρύτητας 25%),  
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β) συνάφεια του βιογραφικού σημειώματος με την ερευνητική πρόταση 

(συντελεστής βαρύτητας 25%), 

γ) πρωτοτυπία και ποιότητα συγγραφής ερευνητικής πρότασης αλλά και η 

ακρίβεια στην περιγραφή της π.χ. στόχους,  μεθοδολογία, ανάλυση και 

κατανομή του προϋπολογισμού της κ.α. (συντελεστής βαρύτητας 25%),  

δ) εμπειρία/δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο πεδίο 

(συντελεστής βαρύτητας 25%).  

Η δημοσίευση των εργασιών με αναφορά στην Ε.Ο.Π.Ε. από προηγούμενες 

χρηματοδοτήσεις του αιτούντος επίσης συνυπολογίζεται και προσμετράται.  

6. Η Ε.Ε.Υ.Ε.Π., προβαίνει στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης των 

υποψηφίων την οποία υποβάλλει με εισήγηση του Προέδρου της στο  Δ.Σ., η 

οποία περιλαμβάνει τον τρόπο χρηματοδότησής τους και τις προς ενίσχυση 

προτάσεις στο πλαίσιο του διαθέσιμου ποσού. Με βάση την εισήγηση της 

Ε.Ε.Υ.Ε.Π., 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.  

 

Άρθρο 6. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε ετήσιας προκήρυξης, 

πραγματοποιείται  κατά  τη  διάρκεια  του  Συνεδρίου  της  Ε.Ο.Π.Ε. μαζί με τις 

βραβεύσεις των διαφόρων εργασιών στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου όπου 

και θα απονέμεται ειδική τιμητική βεβαίωση απονομής της υποτροφίας.    

Οι αιτούντες 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 ή έστω μέρος αυτών, για την έναρξη της ερευνητικής 

δραστηριότητας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αυτού του διαστήματος 

ώστε να μπορεί να καταβληθεί το σχετικό ποσό.  

 

Άρθρο 7. Πόροι   

Η οικονομική υποστήριξη των Ερευνητικών Προγραμμάτων γίνεται με πόρους 

που προέρχονται από δωρεές ή χορηγίες και από άλλες πηγές ή τρόπους 
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σύμφωνους προς το καταστατικό της Ε.Ο.Π.Ε. και τον επιστημονικό μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα της. 

 

Άρθρο 8. Τρόποι χορήγησης της οικονομικής υποστήριξης    

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 κ.λπ. 

για το ακριβές ποσό της δοθείσας ενίσχυσης 

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

βιβλία στην Εφορία)  

 

Άρθρο  9. Υποχρεώσεις ερευνητών που λαμβάνουν την επιχορήγηση 

Οι αιτούντες των ερευνητικών προτάσεων που επιλέγονται υποχρεούνται:  

I. να παρουσιάζουν ετήσια έκθεση προόδου,  

II. να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. το κατά πόσο η 

χρηματοδοτηθείσα έρευνα δημοσιεύθηκε σε περιοδικό με σύστημα 

κριτών και μεταξύ των συγγραφέων περιλαμβάνεται και ο ερευνητής 

αποδέκτης της οικονομικής υποστήριξης,  

III. να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. όταν υποστηρίζεται επιτυχώς η 

διδακτορική διατριβή που ενισχύθηκε οικονομικά στο πλαίσιο της 

«Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» και 

IV. να κάνουν σαφή μνεία στις δημοσιεύσεις όσο και στη διδακτορική 

διατριβή, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να κατατίθενται στην 

Ε.Ο.Π.Ε., ότι έτυχαν οικονομικής υποστήριξης από τη δράση 

«Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων» της Ε.Ο.Π.Ε. Σε 

περίπτωση που δεν γίνει αναφορά στην υποστήριξη από την Ε.Ο.Π.Ε., 

ο αιτών (και ο επιβλέπων εφόσον υφίσταται) του έργου θα αποκλείεται 

από τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για τις επόμενες τρείς 

προκηρύξεις.  

Οι αιτούντες των ερευνητικών προτάσεων που επιλέγονται ενθαρρύνονται να:  

Ι. αποστείλουν σαν ερευνητική ομάδα τουλάχιστον 1 άρθρο προς 

δημοσίευση στο Forum of Clinical Oncology 
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ΙΙ. παρουσιάζουν μέρος της έρευνας τους στο Ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ο.Π.Ε. 

(Ε.Σ.Κ.Ο. ή Ε.Σ.Ο).   

 

Άρθρο   10. Επέκταση χρηματοδότησης και εκ νέου υποβολή αίτησης 

Τυχόν επέκταση χρηματοδότησης και εκ νέου υποβολή αίτησης από τον 

ερευνητή που έχει τύχει χρηματοδότησης από την Ε.Ο.Π.Ε. για το ίδιο 

πρόγραμμα, θα αξιολογείται κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο    11. Διακοπή επιχορήγησης 

Η Ε.Ο.Π.Ε. 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 να συνεχίσει την χρηματοδότηση. 

 

Άρθρο    12. 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 με το παρόν συγκατάθεση τους, ότι έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν καθώς επίσης ότι 

μπορούν να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς την Ε.Ο.Π.Ε., ως 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας 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 στην 

σχετική εθνική νομοθεσία.  


