ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 07/12/2017)

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

(Ε.Ο.Π.Ε.), ιδρύει 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.

5. Πρόεδρος της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Ε. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι 9μελές,

αποτελούμενο από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. και τους δύο Διευθυντές Σπουδών. Οι Διευθυντές Σπουδών ορίζονται
από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. για δύο (2) χρόνια, όσο διαρκεί έκαστος κύκλος σπουδών.

6. Οι Διευθυντές Σπουδών εισηγούνται τους Επιστημονικούς Υπευθύνους/ Συντονιστές έκαστου

εκπαιδευτικού σεμιναρίου (βέλτιστος αριθμός 2), οι οποίοι ορίζουν με τη σειρά τους το σώμα των

εκπαιδευτών/ καθηγητών (βέλτιστος αριθμός 16) και των προέδρων των επιμέρους ενοτήτων των

σεμιναρίων. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι/ Συντονιστές οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της

Ε.Ο.Π.Ε., ενώ το σώμα των εκπαιδευτών/ καθηγητών και οι πρόεδροι των ενοτήτων οριστικοποιούνται με
έγκριση των Διευθυντών Σπουδών.

7. Για τους εκπαιδευτές θα μπορεί να υπάρχει συμβολική αποζημίωση (honorarium) ανά εκπαιδευτικό

σεμινάριο. Το ύψος αυτής θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις υφιστάμενες οικονομικές δυνατότητες
και έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.

8. Έκαστος κύκλος σπουδών διαρκεί δύο (2) χρόνια και κατανέμεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά σεμινάρια

ανά έτος, κατά προτίμηση το Φεβρουάριο, το Μάιο, το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο κάθε έτους
προσαρμοζόμενα ανάλογα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. [συνολικά οκτώ (8) σεμινάρια].

9. Ο τόπος διεξαγωγής και η γραμματεία υποστήριξης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ορίζεται από το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Π.Ε.

10. Σπουδαστής της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος Ογκολόγος –

Παθολόγος μέλος της ΕΟΠΕ ή/ και της ΟΝΕΟ, οι οποίοι βρίσκονται κατά προτίμηση στην έναρξη του χρόνου

ειδικότητας στην Ογκολογία (3ο-4ο έτος). Σπουδαστές μπορεί να είναι και ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι

ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι σε ποσοστό 10-15%, ή παθολόγοι ογκολόγοι σε διαφορετικό χρόνο της

ειδικότητας αφού ζητείται ανά περίπτωση και η σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών. Κατ’ εξαίρεση
μπορούν να συμμετέχουν ως σπουδαστές και άλλοι επιστήμονες υγείας, με άλλες ειδικότητες, στο πλαίσιο
των διαθεσίμων πόρων και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.
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11. 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 υπολογίζεται σε 15-20 ανά εκπαιδευτικό σεμινάριο, ενώ η
διάταξη παρακολούθησης στον τόπο διεξαγωγής ορίζεται από τους Διευθυντές Σπουδών.

12. Η φοίτηση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. είναι δωρεάν. Για τους σπουδαστές εκδίδονται

ανάλογα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80%
των διδακτικών ωρών έκαστου σεμιναρίου με ενδεχόμενη επαναξιολόγηση του ποσοστού αυτού από τους
Διευθυντές Σπουδών σε περίπτωση που υπάρχει κάποια απολύτως δικαιολογημένη απουσία.

13. Πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου 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, των Επιστημονικών
Υπευθύνων/ Συντονιστών και των Εκπαιδευτών / Καθηγητών.

14. Η διάλεξη κάθε εκπαιδευτή/ καθηγητή 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.

15. Στο τέλος κάθε διετούς κύκλου σπουδών οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 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. 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 (70%

του τελικού βαθμού) και τη συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (30% του τελικού
βαθμού).

16. Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται 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 7 από τα 8 σεμινάρια

διαφορετικής θεματολογίας (ανεξαρτήτως Κύκλου Σπουδών). Όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν
στις τελικές εξετάσεις διεκπεραιώνονται με ευθύνη των Διευθυντών Σπουδών και με την αρωγή ειδικής
Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία ορίζεται για κάθε κύκλο σπουδών μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.

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

18. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.
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