
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε.Ο. 
 
 
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. και στα πλαίσια του άρθρου 3 του Καταστατικού της, ιδρύεται 
ομάδα εργασίας νέων ογκολόγων, η οποία θα ονομάζεται Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (στο 
εξής: Ο.Ν.Ε.Ο.). Η ονομασία της Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων στην Αγγλική γλώσσα θα είναι 
Hellenic Group of Young Oncologists (HeGYO). 
 
Άρθρο 1 
 
Η Ο.Ν.Ε.Ο. απαρτίζεται από ειδικευόμενους Παθολογικής Ογκολογίας καθώς και ειδικευμένους 
Παθολόγους Ογκολόγους, ήδη μέλη της Ε.Ο.Π.Ε., μέχρι και τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού 
δεύτερου έτους της ηλικίας τους (ημερολογιακό έτος). Η διαγραφή των μελών της Ο.Ν.Ε.Ο. θα 
λαμβάνει χώρα την 31 Δεκεμβρίου του 42 έτους ηλικίας τους. Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της 
Παθολογικής Ογκολογίας ή η άσκηση της αυτής ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή σε αναγνωρισμένα από τις Ελληνικές αρχές για την ειδικότητα κέντρα. 
 
Άρθρο 2 
 
Η Ο.Ν.Ε.Ο. λειτουργεί στα πλαίσια του Καταστατικού της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας 
(Ε.Ο.Π.Ε.), εντός των οποίων ασκεί τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και άλλες δραστηριότητές της. 
 
Άρθρο 3 
 
Σκοπός της Ομάδας είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, επιστημονικής και επαγγελματικής 
κατάρτισης των μελών της μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε κλινικό, ερευνητικό, 
εργαστηριακό και επαγγελματικό επίπεδο. Η παροχή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης μέσα από 
δραστηριότητες (επιστημονικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ακαδημία ογκολογίας, μετεκπαιδεύσεις 
εσωτερικού κι εξωτερικού) αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ομάδας. Η ομάδα αποβλέπει επίσης στην 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της και τη γνωστοποίηση θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη 
(εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υποτροφίες, θέσεις εργασίας, θέματα επαγγελματικής κατοχύρωσης). 
 
Άρθρο 4 
 
Η εγγραφή στην Ομάδα πραγματοποιείται μετά από σχετική γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση του 
ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από τη σχετική βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή 
εξωτερικού στο οποίο εργάζεται ως ειδικευόμενος ή ειδικευμένος Παθολόγος Ογκολόγος. Οι 
ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσής τους στην Γενική 
Παθολογία δύνανται επίσης να εγγραφούν αρκεί η αίτησή τους να συνοδεύεται από αντίγραφο της 
απόφασης διορισμού για άσκηση στην Παθολογία, από την οποία θα προκύπτει ότι θα συνεχίσουν την 
ειδίκευσή τους την Παθολογική Ογκολογία, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση ότι θα γνωστοποιήσουν 
στην ΟΝΕΟ τυχόν αλλαγή ειδικότητας. Αλλαγή ειδικότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του 
μέλους από την ΟΝΕΟ. Όλες οι παραπάνω αιτήσεις προς εγγραφή απευθύνονται και εγκρίνονται από 
την επιτροπή συντονισμού της ΟΝΕΟ (άρθρο 5). 



Άρθρο 5 
 
Η ομάδα εκπροσωπείται και συντονίζεται από μια 5μελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους 5 
πρώτους σε ψήφους νέους Ογκολόγους μετά από τη σχετική εκλογική διαδικασία. Η 5μελής Επιτροπή 
έχει σαφή διετή θητεία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τακτικής ανανέωσης του δυναμικού της 
ομάδας. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει δικαίωμα επανεκλογής για όσο χρονικό διάστημα πληρεί τα 
κριτήρια ένταξης στην Ο.Ν.Ε.Ο. Οι εκλογές θα πραγματοποιούνται κάθε δυο έτη παράλληλα με τις 
αρχαιρεσίες του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. στην Αθήνα και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιείται κατά 
προτίμηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
 
Άρθρο 6 
 
Η 5μελής Επιτροπή συντονίζεται από το μέλος το οποίο πρώτευσε σε ψήφους στις εκλογές και ο 
οποίος αποτελεί το Συντονιστή της Ο.Ν.Ε.Ο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δυο μελών στην πρώτη θέση, 
τα άλλα τρία μέλη της Επιτροπής ψηφίζουν υποχρεωτικά έναν εκ των δυο ισοψηφισάντων και το μέλος 
που θα λάβει δυο ή και τις τρεις ψήφους ορίζεται ως ο νέος Συντονιστής της Ο.Ν.Ε.Ο. Σε περίπτωση 
άρνησης του πρωτεύσαντος σε ψήφους να αναλάβει τη θέση Συντονιστή της Ο.Ν.Ε.Ο., ο δεύτερος σε 
ψήφους αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου κ.ο.κ. Σε περίπτωση ισοψηφίας προβλέπεται να γίνει 
κλήρωση. Επιπλέον σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης εκλογής ενός μέλους της επιτροπής, 
αυτό αντικαθιστάται από το αμέσως επόμενο σε ψήφους. 
 
Άρθρο 7 
 
Ο Συντονιστής της Επιτροπής (εκπρόσωπος της Ο.Ν.Ε.Ο.) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ο.Ν.Ε.Ο και αποτελεί το θεσμικό εκπρόσωπό της. Εκπροσωπεί 
την Ομάδα με υποχρεωτική παρουσία του στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. Σε 
περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ο Συντονιστής δύναται να αντικαθίσταται από κάποιο άλλο μέλος της 
Επιτροπής το οποίο θα ορίζεται κατά περίπτωση από το συντονιστή και με έγκαιρη ειδοποίηση προς 
το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. 
 
Άρθρο 8 
 
Η 5μελής Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτικά διαστήματα είτε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 
ΟΝΕΟ (ημερίδες κλπ) είτε στα πλαίσια μεγάλων συνεδρίων για θέματα αρμοδιότητάς της (συντονισμός 
και προβολή των θεμάτων που αφορούν στην Ο.Ν.Ε.Ο.), είτε σε χώρο που ορίζεται εκ των προτέρων 
από το Συντονιστή. Η Επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία για θέματα αρμοδιότητάς της μέσα από 
διαδικασία ψηφοφορίας στην οποία και τα πέντε μέλη είναι ισότιμα, συμπεριλαμβανομένου και του 
Συντονιστή. Σε περίπτωση απουσίας κάποιων μελών, η Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει με 
παρουσία τριών κατ’ ελάχιστο μελών ένα από τα οποία είναι ο Συντονιστής. 



Άρθρο 9 
 
Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να έχουν διακριτούς τομείς ευθύνης και εργασίας με αντίστοιχες 
αρμοδιότητες, που ορίζονται από το Συντονιστή μετά από συνεννόηση των μελών της Επιτροπής. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς της Ε.Ο.Π.Ε. 
 
Παραδείγματα διακριτών αρμοδιοτήτων αποτελούν τα κάτωθι: 
 
 
Υπεύθυνος επιστημονικών θεμάτων ο οποίος θα συντονίζει την οργάνωση των επιστημονικών 
δραστηριοτήτων (ημερίδων) των νέων ογκολόγων, την οργάνωση της συμμετοχής των νέων 
Ογκολόγων στις δραστηριότητες του ετήσιου συνεδρίου της ΕΟΠΕ, και θα συμμετέχει στη συντακτική 
επιτροπή του FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY (Βήμα Κλινικής Ογκολογίας) που αποτελεί το 
επιστημονικό περιοδικό της Ε.Ο.Π.Ε. 
 
Υπεύθυνος εκπαίδευσης ο οποίος θα συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, 
φροντιστήρια, masterclass) τις οποίες και θα κοινοποιεί προς όλα τα μέλη της ΟΝΕΟ και θα 
συμμετέχει, σε συνεργασία με την Ε.Ο.Π.Ε., στον καθορισμό των συμμετεχόντων, σε περίπτωση 
περιορισμένου αριθμού. Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης θα τηρεί σχετικό αρχείο με τη βοήθεια του οποίου 
θα εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ΟΝΕΟ στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης μπορεί να συμμετέχει επίσης, σε συνεργασία με τους 
εκάστοτε Διευθυντές Σπουδών στη διαμόρφωση του προγράμματος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο.), στην οποία μπορεί να αποτελεί τον εκπρόσωπο των 
σπουδαστών προς τους εκπαιδευτές. 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη στήλη νέων ογκολόγων στα Νέα της 
Ογκολογίας που αποτελεί ενημερωτικό περιοδικό της ΕΟΠΕ. Μέσα στα καθήκοντά του θα είναι η 
αδιάλειπτη ενημέρωση των μελών της ΟΝΕΟ σχετικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια, 
υποτροφίες, θέσεις εργασίας, θέματα που αφορούν στην ειδικότητα κλπ μέσα από τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι υπεύθυνος και για το διαδικτυακό 
ιστότοπο της Ο.Ν.Ε.Ο. στο website της Ε.Ο.Π.Ε. 
 
Υπεύθυνος θεμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ο οποίος θα μεριμνά για την προβολή και 
κατοχύρωση των επαγγελματικών διεκδικήσεων των Παθολόγων Ογκολόγων (θέσεις εργασίας, 
κατοχύρωση επαγγελματικού αντικειμένου, επαγγελματικές σχέσεις με συναφείς ειδικότητες, θέματα 
ισότητας στις επαγγελματικές ευκαιρίες και στην προσφορά εργασίας). 



Άρθρο 10 
 
Η 5μελής Επιτροπή συνεδριάζει, προτείνει και αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς της, ήτοι: 
 
- Οργάνωση δραστηριοτήτων που προάγουν τη γνωριμία, επικοινωνία και δημιουργικότητα των νέων 
Ογκολόγων και τους παρέχουν κίνητρα για ενασχόληση με την Ε.Ο.Π.Ε. Στα πλαίσια αυτά υπάγεται η 
διοργάνωση ημερίδων της Ο.Ν.Ε.Ο., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. (1-2 ανά έτος) ώστε 
να δίνεται και η δυνατότητα σε μέλη της Ο.Ν.Ε.Ο από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να οργανώνουν 
και να συμμετέχουν σε επιστημονικές δραστηριότητες. Τα αντικείμενα των ημερίδων καθορίζονται από 
την 5μελή Επιτροπή σε συνεργασία και με τη σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. ώστε να 
απαρτίζονται από θεματολογία που ενδιαφέρει τους νέους Ογκολόγους, πχ κριτική ανάλυση και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, θέματα μοριακής βιολογίας και φαρμακολογίας, μοριακές τεχνικές 
στην Ογκολογία, επαγγελματικές προοπτικές για το Νέο Έλληνα Ογκολόγο κλπ. Η Ο.Ν.Ε.Ο. δύναται 
ακόμη κατά περίπτωση να προτείνει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. δραστηριότητες που κρίνονται επωφελείς 
για τα μέλη της Ο.Ν.Ε.Ο. (σεμινάρια βιοστατιστικής, συγγραφής εργασιών, διαγωνισμοί γνώσεων, 
διεταιρικές ημερίδες με άλλες ιατρικές ειδικότητες κλπ). 
 
- Ενημέρωση της ομάδας από τους υπεύθυνους του κάθε τομέα σχετικά με δραστηριότητες 
αρμοδιότητάς τους (επιστημονικές εκδηλώσεις, συμμετοχή μελών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 
επικοινωνία, θέσεις εργασίας κλπ).  
 
- Ενημέρωση για εγγραφή νέων μελών και διαγραφών μελών που συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό 
δεύτερο έτος της ηλικίας τους.  
 


