ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ»
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 ο Καθηγητής Ογκολογίας, Ευάγγελος Μπριασούλης, έκανε το τελευταίο
του ταξίδι.
Ο Ευάγγελος Μπριασούλης ήταν Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων και διηύθυνε επίσης το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Μοριακής
Ογκολογίας (iMOL) του Κέντρου Βιοτράπεζας Καρκίνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος του
Δικτύου Ευρωπαϊκών Βιοτραπεζών. Στα πιο πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
συγκαταλέγονταν η μετρονομική χημειοθεραπεία, οι επιγενετικοί και microRNA βιοδείκτες και οι
κλινικές δοκιμές σε αιματολογκά νοσήματα.

Ήταν βασικό μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και άλλων πολλών
επιστημονικών εταιρειών, διεθνών και ελληνικών, με σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό
έργο.

Η ΕΟΠΕ, ως αναγνώριση του μεγάλου και σημαντικού έργου καθώς και της προσφοράς του
Ευάγγελου Μπριασούλη στην Ελληνική Ογκολογία, θεσμοθετεί την Υποτροφία «Ευάγγελος
Μπριασούλης», η οποία θα απονέμεται σε νέους Ογκολόγους με εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο
μία φορά κάθε δύο χρόνια.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός είναι η επιβράβευση νέων Ογκολόγων, οι οποίοι διακρίνονται στην ενασχόληση,
εκμάθηση και κλινική πρακτική της Ογκολογίας και συμβάλουν στην ανάπτυξη της κλινικής
έρευνας στην Ελλάδα, μέσα από εργασίες σε καινοτόμα πεδία, όπως αυτό της μεταφραστικής
Ογκολογίας.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Μία φορά κάθε δύο χρόνια η ΕΟΠΕ, προκηρύσσει την Υποτροφία
«Ευάγγελος Μπριασούλης», το οργανωτικό πλαίσιο της οποίας αναλύεται στο παρόν έγγραφο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: Η υποτροφία αφορά σε:
 Αναμνηστικό βραβείο σε μορφή πλακέτας ή παπύρου που θα παραλαμβάνει σε Τελετή
Βράβευσης στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΟΠΕ.
 Κάλυψη εξόδων για ένα έτος παραμονής και εργασίας στο Ίδρυμα Gustave Roussy ή στο Royal
Marsden, ύψους 25.000 ευρώ. Για την έναρξη υλοποίησης της υποτροφίας, ο βραβευμένος νέος
Ογκολόγος μετά την ενημέρωσή του για την επιτυχία του θα πρέπει να παραδίδει στην ΕΟΠΕ
επιστολή αποδοχής του σε ένα από τα δύο κέντρα, από τον υπεύθυνο του κέντρου, η οποία θα
περιλαμβάνει πρόγραμμα και πεδίο εκπαίδευσης/ εργασίας. Σημειώνεται ότι, υποχρεούται να
προσκομίζει στην ΕΟΠΕ όσα δικαιολογητικά εργασίας/ μετεκπαίδευσης και δαπανών αφορούν
στην υποτροφία και ζητούνται από την ΕΟΠΕ (πχ. εκθέσεις προόδου, εισιτήρια μετάβασης και
επιστροφής, συμβόλαια εκμίσθωσης κατοικίας, αποδείξεις ενοικίων κ.ά).
 Σύντομη ομιλία, σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ, για κάποιο θέμα ενδιαφέροντος στην Ογκολογία
διάρκειας 5-10 λεπτών στην Τελετή Βράβευσης. Ο βραβευθείς αποδέχεται ότι η ομιλία αυτή θα
μαγνητοσκοπείται και θα αναρτάται και στον ιστότοπο της ΕΟΠΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Η ΕΟΠΕ θα προκηρύσσει ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στον ιστότοπό της και θα
ενημερώνει τα μέλη της, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση και να επισυνάπτουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοδευτική επιστολή, 2 επιστολές υποστήριξης υποψηφιότητας,
CV, τίτλος ειδικότητας) μέσω του ιστοτόπου της ΕΟΠΕ, ενώ θα πρέπει να τους προτείνουν για την
υποτροφία δύο (2) Μέλη της ΕΟΠΕ, με σχετική επιστολή κάθε ενός, η οποία θα επισυνάπτεται
στην αίτηση και θα είναι ορθώς υπογεγραμμένη.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι προτεινόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
 Ο αιτών ιατρός να έχει τελειώσει την ειδικότητα Ογκολογίας στην Ελλάδα και να είναι Μέλος
της ΕΟΠΕ
 Να έχει ηλικία κάτω των 42 ετών
 Να εργάζεται στην Ελλάδα
 Να μην έχει λάβει τη συγκεκριμένη υποτροφία στο παρελθόν
 Να τον προτείνουν για τη βράβευση δύο (2) Μέλη της ΕΟΠΕ

Την αξιολόγηση των υποψηφίων θα κρίνει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Υποτροφίας Ε.
Μπριασούλη, της οποίας η σύνθεση ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ και έχει θητεία ίδια με τη θητεία
του ΔΣ (διετή). Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει διά ζώσης είτε με χρήση τεχνικών ή/ και
ηλεκτρονικών μέσων και υποδομών.

Η αξιολόγηση του υποψηφίου θα γίνεται, με βάση τα προσκομιζόμενα έγγραφα αλλά και δίνοντας
έμφαση στη δραστηριοποίησή του τα τελευταία δύο έτη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως
συμμετοχή με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του χώρου,
επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων σε εξετάσεις όπως πχ ESMO, ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην
Ελλάδα, μέσα από εργασίες σε καινοτόμα πεδία, όπως αυτό της μεταφραστικής Ογκολογίας. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εφόσον το
επιθυμεί.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιεί την τελική κατάταξη των υποψηφίων την οποία
υποβάλλει με εισήγηση του Προέδρου της στο ΔΣ. Η τελική επιλογή γίνεται από το ΔΣ που
αποφασίζει αφού λάβει υπ’ όψιν του την εισήγηση της Επιτροπής, με φανερή, για κάθε υποψήφιο,
ψηφοφορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: Η διαδικασία απονομής θα γίνεται στο πλαίσιο του
Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΟΠΕ. Τα έξοδα συμμετοχής του βραβευθέντα στο Πανελλήνιο
Συνέδριο και της διαδικασίας απονομής εν γένει θα καλύπτονται από την ΕΟΠΕ.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της Υποτροφίας Ε. Μπριασούλη.
Για όσα δεν προβλέπονται σε αυτό και έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη υποτροφία ισχύει ο
Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών Εξωτερικού της ΕΟΠΕ και ο Εσωτερικός Κανονισμός της
Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας.
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