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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ερευνητικά Προγράμματα  
 

Τα προτεινόμενα προγράμματα θα πρέπει έχουν άμεση σχέση με την Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία και να 

πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ). Ειδικευόμενοι γιατροί στην 

Παθολογική-Ογκολογία μπορούν επίσης να διεκδικήσουν την υποστήριξη ερευνητικών προτάσεων υπό την 

προϋπόθεση ότι καλύπτονται από ερευνητική ομάδα την ευθύνη της οποίας έχει Παθολόγος-Ογκολόγος 

(επιβλέπων), μέλος της ΕΟΠΕ.  
 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω e-mail (στο 

hesmo@otenet.gr) με τίτλο/ θέμα του e-mail:  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΟΥ/ ΤΗΣ ………………...  
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή): 

1. Αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος. 

2. Βιογραφικό σημείωμα του κύριου ερευνητή και του συνερευνητή του. 

3. Αναλυτική περιγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου και του προϋπολογισμού του. 

4. Αναλυτική περιγραφή της υποδομής και στελέχωσης του Εργαστηρίου ή της Κλινικής όπου θα 

πραγματοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα. 

5. Έγγραφη συγκατάθεση του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, εφόσον αυτός δεν αναφέρεται ως 

κύριος ερευνητής ή συνερευνητής. 

6. Εφόσον το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιηθεί σε ανθρώπους ή ανθρώπινο υλικό, απαιτείται επιπλέον: 

α) υποβολή εγγράφου ενημέρωσης του ασθενούς, β) εγγράφου συγκατάθεσης, γ) έγκριση από την Επιτροπή 

Δεοντολογίας και την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος, ή ό,τι προβλέπει η Διακήρυξη του Helsinki. 

7. Εφόσον το ερευνητικό πρόγραμμα υποστηρίζει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτείται α) υπεύθυνη 

δήλωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί τούτου και β) βεβαίωση του Πανεπιστημιακού Τμήματος/ Σχολής 

ότι ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ειδικευόμενος ή νέος Παθολόγος-Ογκολόγος έχει γίνει 

δεκτός, σύμφωνα με τις από το Νόμο οριζόμενες διαδικασίες, ως υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής του 

Τμήματος. 
 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή word, pdf ή jpg και θα πρέπει να φέρουν την ανάλογη 

ονομασία (πριν την αποστολή τους μέσω email) ως εξής: 

1. Αίτηση 

2. Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή & Βιογραφικό σημείωμα συνερευνητή 

3. Ερευνητικό πρωτόκολλο & Προϋπολογισμός ερευνητικού πρωτοκόλλου  

4. Περιγραφή και στελέχωση Εργαστηρίου (ή Κλινικής) 

5. Επιστολή συγκατάθεσης  

6. Έγγραφο ενημέρωσης ασθενούς & Έγγραφο συγκατάθεσης ασθενούς 

7. Έγκριση Επιτροπής Δεοντολογίας & Έγκριση Επιστημονικής Επιτροπής Ιδρύματος 

8. Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικού Υπευθύνου 

9. Βεβαίωση Τμήματος (ή Σχολής) 


