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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΙΓΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 25/06/2015) 

 

Προϋποθέσεις χορηγήσεως αιτουμένης αιγίδος: 

1. Κατάθεση από τον αιτούντα προγράμματος και σύντομης παρουσιάσεως - περιγραφής της εκδηλώσεως 

(σκοπός, κοινό στο οποίο απευθύνεται, χώρος, χρόνος, μέγεθος) προ της προγραμματισμένης 

ημερομηνίας τελέσεως αυτής. 

2. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου/εκδηλώσεως έχει έκδηλο επιστημονικό ενδιαφέρον, σαφή χαρακτήρα και 

σύγχρονη θεματολογία, συναφή με τα ενδιαφέροντα της ογκολογίας. 

3. H εκδήλωση τηρεί τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς, που τίθενται από τη σχετική εγκύκλιο του 

ΕΟΦ (19 Απριλίου αριθ. πρωτ. 81867) για τις επιστημονικές εκδηλώσεις. 

4. Η Επιτροπή Αιγίδων της ΕΟΠΕ συμφωνεί με το πρόγραμμα και το χαρακτήρα της εκδηλώσεως 

(συνεδρίου, ημερίδος, σεμιναρίου κ.ά), που αιτείται της αιγίδος. Μέσω των αιγίδων η ΕΟΠΕ επιδιώκει την 

ενίσχυση και συμπλήρωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της ρόλου και ως εκ τούτου βασικά 

αξιολογικά κριτήρια της Επιτροπής Αιγίδων της είναι: 

 H θεματολογία της εκδηλώσεως είναι πρωτότυπη, προάγει την επιστημονική γνώση χωρίς σαφή 

θεματική αλληλοεπικάλυψη με άλλες εκδηλώσεις στις οποίες η ΕΟΠΕ έχει χορηγήσει την αιγίδα 

της για την αντίστοιχη ετησία περίοδο προγραμματισμού εκδηλώσεων. 

 H θεματολογία είναι σαφής, χωρίς ανούσια παράθεση τύπων καρκίνου μη εχόντων θεραπευτικη ή 

αιτιολογική συνάφεια μεταξύ των. 

 Οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές έχουν συνεπή και αναγνωρισμένη παρουσία στο χώρο 

της Ογκολογίας και της έρευνας. 

 Δε χορηγείται αιγίδα σε εκδηλώσεις που έχουν σαφή προωθητικό χαρακτήρα φαρμάκων. 

5. Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου/εκδηλώσεως συμμετέχουν απαραιτήτως και μέλη της 

ΕΟΠΕ. 

6. Η εκδήλωση έχει επιστημονικό περιεχόμενο απευθύνεται σε ελληνικό ή διεθνές κοινό και περιλαμβάνει 

ομάδα ειδικών και εμπείρων ομιλητών. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ομιλητών πρέπει να ευρίσκονται 

στη διάθεση της ΕΟΠΕ, εφ’ όσον ζητηθούν. 

7. Η εκδήλωση δε συμπίπτει με άλλη εκδήλωση, της οποίας την οργανωτική ευθύνη έχει η ΕΟΠΕ, ή τελείται 

υπό την αιγίδα αυτής. 
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8. Τα μέλη της ΕΟΠΕ απολαμβάνουν 20% έκπτωση επί της συνδρομής εγγραφής, αν υφίσταται τέτοια. 

9. O αιτών αποδέχεται και επιτρέπει την προβολή ή έκθεση από μέρους της ΕΟΠΕ του λογοτύπου της με 

σχετικές προς αυτήν πληροφορίες. 

10. Εκτός αν άλλως έχει συνομολογηθεί μεταξύ της ΕΟΠΕ και του αιτούντος την αιγίδα, η αιγίδα δεν 

εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική υποχρέωση από μέρους της ΕΟΠΕ. 

11. Σε περίπτωση που αιτών την αιγίδα είναι φαρμακευτική εταιρεία ή κερδοσκοπικός οργανισμός, η 

ΕΟΠΕ δύναται να αιτηθεί κατά περίπτωση την οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

προγραμμάτων που έχει θεσπίσει ή/και υποστηρίζει. 

12. Επί χορηγήσεως της αιγίδος της ΕΟΠΕ ο αιτηθείς αυτήν αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει 

στην ΕΟΠΕ εντός 2 εβδομάδων από το πέρας της εκδηλώσεως έγγραφη αναφορά ως 500 λέξεις, στην 

οποία να επισημαίνεται το κύριο μήνυμα της εκδηλώσεως, και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της 

εκδηλώσεως. 

 

Η ΕΟΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

1. Να αναρτήσει την ενημέρωση για την εκδήλωση και το πρόγραμμα της στον ιστότοπό της, 

www.hesmo.gr 

2. Να συμβάλει, όταν υπάρχει η δυνατότητα στην προβολή ενημερωτικών πληροφοριών σχετικών με την 

εκδήλωση, που θα τελεσθεί υπό την αιγίδα της, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή συνεδρίων των οποίων η 

ΕΟΠΕ έχει την οργανωτική ευθύνη. 

3. Να αναρτήσει στο www.hesmo.gr και να δημοσιεύσει στο περιοδικό της έντυπο «τα Νέα της 

Ογκολογίας» (www.neaeope.gr) την μετά την ολοκλήρωση της εκδηλώσεως κατατεθείσα αναφορά. 

 

Οι αιτήσεις για αιγίδα:  

Αποστέλλονται μαζί με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδηλώσεως εμπροθέσμως με ηλεκτρονική 

επιστολή στη διεύθυνση epantavou@hesmo.gr με κοινοποίηση στο hesmo@otenet.gr.  

 

mailto:epantavou@hesmo.gr
mailto:hesmo@otenet.gr

