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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

[ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 11-03-2022] 

 

1. Στα πλαίσια του άρθρου 3 παρ. α του Καταστατικού της, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 

(Ε.Ο.Π.Ε.), ίδρυσε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.), έπειτα από σχετική Απόφαση 

του Δ.Σ. στις 25 Νοεμβρίου 2005, αναγραφόμενη στα πρακτικά συνεδρίασης, σελ. 5, θέμα 4 της Ημερησίας 

Διάταξης. 

2. Έμβλημα (σήμα) της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι ο πράσινος κάκτος με το κόκκινο λουλούδι. 

3. Έδρα της είναι η Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 105. 

4. Σκοπός της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση Ελλήνων ιατρών, οι οποίοι έχουν 

αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/και εργαστηριακή ογκολογία, κατά βάση ειδικευομένων στην 

Παθολογική Ογκολογία 

5. Πρόεδρος της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Ε. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)  

αποτελείται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. και τους Διευθυντές Σπουδών. Οι Διευθυντές Σπουδών ορίζονται από 

το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. για όσο διαρκεί έκαστος κύκλος σπουδών. Οι Διευθυντές Σπουδών έχουν υπό την 

ευθύνη τους το συνολικό επιστημονικό έλεγχο του Κύκλου Σπουδών, με σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή κάθε 

εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνοι κυρίως για τις εξής δραστηριότητες: α. τον 

καθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής και τον ορισμό και καθοδήγηση διδασκόντων, συντονιστών και 

σχολιαστών έκαστου Σεμιναρίου, β. την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών 

κατάρτισης, καθώς και αποστολής στη Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Ε. των Επιστημονικών Προγραμμάτων κάθε 

Σεμιναρίου προς την κατεύθυνση αυτή, γ. την επίλυση των επιστημονικών λεπτομερειών διοργάνωσης των 

σεμιναρίων, δ.την τελική έγκριση των Επιστημονικών Προγραμμάτων, ε. την επιτυχή υλοποίηση έκαστου 

Σεμιναρίου εν γένει. Για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον ένας εκ των Διευθυντών Σπουδών θα πρέπει να έχει 

φυσική παρουσία κατά τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων και στ. την υποβολή τυχόν προτάσεων βελτίωσης της 

Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. και προτάσεων αναθεώρησης του Εσωτερικού 

Κανονισμού της ΕΑΚΟ. 

6. Στο πλαίσιο ακαδημαϊκής αναβάθμισης της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας, από τον 8ο Κύκλο Σπουδών 

το πρόγραμμα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. στις 11-03-2022, εντάσσεται σε Πρόγραμμα Βραχείας 

Μετεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), το οποίο ονομάζεται «Εκπαίδευση στην 

Ογκολογία- Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.», διατηρεί την ίδια δομή και λειτουργία των σεμιναρίων της Ε.Α.Κ.Ο., την 

ίδια διαδικασία τελικών εξετάσεων και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιτυχούς περάτωσης των τελικών 

εξετάσεων και επιπλέον σε  Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Η διάρκεια έκαστου κύκλου σπουδών και η χρονική κατανομή των σεμιναρίων διαμορφώνεται ανάλογα με 

τις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των νέων Παθολόγων Ογκολόγων και καθορίζεται 

με σχετική απόφαση του εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ε.Α.Κ.Ο. 
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7. Ο τόπος διεξαγωγής, η γραμματεία υποστήριξης και τα οργανωτικά θέματα εν γένει των εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. 

8. Σπουδαστής της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος Παθολόγος-

Ογκολόγος μέλος της ΕΟΠΕ ή της ΟΝΕΟ. Προτιμάται σπουδαστές της Ε.ΑΚ.Ο. να είναι κυρίως ειδικευόμενοι 

Παθολογικής Ογκολογίας που βρίσκονται στο ειδικό τμήμα της ειδικότητας στην Ογκολογία (3ο-4ο έτοςτης 

ειδικότητας). Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν και ως παρατηρητές (όχι ως σπουδαστές και χωρίς 

ενεργό συμμετοχή), επαγγελματίες του χώρου της υγείας που απευθύνουν σχετικό αίτημα στην ΕΟΠΕ, στο 

πλαίσιο πάντα των διαθεσίμων πόρων και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών 

9. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων της ΕΑΚΟ γίνεται με φυσική παρουσία, ωστόσο με βάση τις επιταγές της 

σύγχρονης εκπαίδευσης και τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται 

δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής για λόγους υγείας, πρόσβασης ή άλλους με τη σύμφωνη γνώμη των 

Διευθυντών Σπουδών. 

10. Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από τους Διευθυντές Σπουδών με τη συνεργασία, εφόσον απαιτείται, 

του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. Ο αριθμός των σπουδαστών, ο τρόπος και ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων 

καθορίζονται από τους Διευθυντές Σπουδών.  

11. Η φοίτηση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι δωρεάν και κατά βάση υποχρεωτική. Τα 

έξοδα μετάβασης, διαμονής, καθώς και η υποστήριξη της συνεργασίας με τον Ακαδημαϊκό φορέα (Ε.Α.Π.) 

καλύπτονται από την ΕΟΠΕ. Για τους σπουδαστές εκδίδονται ανάλογα πιστοποιητικά επιτυχούς 

παρακολούθησης ανά σεμινάριο και συνολικά στο τέλος του Κύκλου Σπουδών όταν έχουν παρακολουθήσει 

τουλάχιστον 80% του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών. 

12. Πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του, προετοιμάζεται, 

εκδίδεται και παρέχεται δωρεάν στους σπουδαστές εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ορίζεται από τους 

Διευθυντές Σπουδών και στο οποίο εμπεριέχεται η διδασκομένη ύλη, με την ευθύνη των Διευθυντών 

Σπουδών 

13. Η διάλεξη κάθε εκπαιδευτή/ διδάσκοντα θα πρέπει να έχει το διδακτικό χαρακτήρα που ορίζουν οι 

Διευθυντές Σπουδών, να μην ξεπερνά το χρόνο που ορίζεται επίσης από τους Διευθυντές Σπουδών και να 

ακολουθείται από επαρκή χρόνο για διαδραστική συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 

μερών. Κατά περίπτωση, μετά από σχετική απόφαση των Διευθυντών Σπουδών, μπορούν στα σεμινάρια να 

διαφοροποιούνται οι τρόποι διδασκαλίας και να συμμετέχουν και διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό. 

Εκτός των διαλέξεων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται να περιλαμβάνει συζητήσεις περιπτώσεων, 

workshops σε μικρές ομάδες, αλλά και παρουσιάσεις από τους σπουδαστές. 

14. Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό 

Σπουδών της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. (Hellenic Boards of Oncology), αφού λάβουν μέρος σε εξετάσεις εφ’ όλης 

της ύλης και συγκεντρώσουν τη βάση επιτυχίας, η οποία ορίζεται από τους Διευθυντές Σπουδών 

(τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας). Οι μη επιτυχόντες μπορούν, εφ’ όσον το 

επιθυμούν, να λάβουν μέρος και στις εξετάσεις επόμενου κύκλου σπουδών. H τελική βαθμολογία 

διαμορφώνεται με βάση την επίδοση στις τελικές εξετάσεις (80% του τελικού βαθμού) και τη συμμετοχή των 

σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (20% του τελικού βαθμού).  Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται 
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με την ευθύνη του Ε.Σ. της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι 

σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 80% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών του κύκλου 

σπουδών. Όλα τα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν στις τελικές εξετάσεις διεκπεραιώνονται με ευθύνη 

των Διευθυντών Σπουδών .  

15. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.  

16. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. και έχει ισχύ μέχρι την επόμενη 

αναθεώρησή του.  

 


