
 
               

 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ερευνητικά Προγράμματα  
 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μορφή word, pdf ή jpg), υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

(hesmo@otenet.gr) με τίτλο/ θέμα του e-mail: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2021 ΤΟΥ/ ΤΗΣ ………………...  
 

1. Αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος 

2. αναλυτική περιγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου και του προϋπολογισμού του 

3. βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος. Από το βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος είναι αναγκαίο να προκύπτει η 

συνάφεια με το προτεινόμενο προς οικονομική ενίσχυση έργο 

4. περιγραφή της ερευνητικής ομάδας (σύντομη περιγραφή, περίπου 200 λέξεων του έργου κάθε μέλους της) 

5. περιγραφή της υποδομής και στελέχωσης του Εργαστηρίου ή της Κλινικής όπου θα πραγματοποιηθεί το 

ερευνητικό έργο 

6. σε περίπτωση που η ερευνητική πρόταση αφορά εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο αιτών θα πρέπει να 

προσκομίσει βεβαίωση του Πανεπιστημιακού Τμήματος ότι έχει γίνει δεκτός, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ορίζει ο νόμος, ως υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος 

7. εάν η ερευνητική μελέτη πραγματοποιηθεί σε ανθρώπους ή ανθρώπινο υλικό, απαιτείται: 1) υποβολή εγγράφου 

ενημέρωσης του ασθενούς, 2) υποβολή εγγράφου συγκατάθεσης, 3) έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας ή 

την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος ή ό,τι προβλέπει η Διακήρυξη Helsinki και η σχετική ευρωπαϊκή και 

εθνική νομοθεσία 

8. έγγραφη συγκατάθεση του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, εφόσον αυτός δεν αναφέρεται ως κύριος 

ερευνητής ή συνερευνητής 

9. υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα αναφέρει ρητά εάν η ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται ή όχι από 

άλλον φορέα 

10.  ο αιτών που έχει λάβει από την Ε.Ο.Π.Ε. οικονομική ενίσχυση σε προηγούμενα προγράμματα, θα πρέπει να 

επισυνάψει δημοσίευση/εις, όπου αναφέρεται η συνεισφορά της Ε.Ο.Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει 

δημοσίευση, ο αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα το αναφέρει ρητά 

 
 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν την ανάλογη ονομασία ως εξής: 

1. Αίτηση 

2. Ερευνητικό πρωτόκολλο & Προϋπολογισμός  

3. Βιογραφικό σημείωμα  

4. Περιγραφή ερευνητικής ομάδας 

5. Περιγραφή και στελέχωση Εργαστηρίου (ή Κλινικής) 

6. Βεβαίωση Πανεπιστημίου   

7. Έγγραφο ενημέρωσης ασθενούς, Έγγραφο συγκατάθεσης ασθενούς, Έγκριση Επιτροπής 

Δεοντολογίας/ Έγκριση Επιστημονικής Επιτροπής Ιδρύματος 

8. Συγκατάθεση Διευθυντή Κλινικής (ή Εργαστηρίου) 

9. Υπεύθυνη Δήλωση-Χρηματοδότηση 

10. Υπεύθυνη Δήλωση-Δημοσίευση 


