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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

 

Προκήρυξη 

 

To Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ προσκαλεί αιτήσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών πρωτοκόλλων 

στο αντικείμενο των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Οι 

αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ο αριθμός των αιτήσεων 

που θα χρηματοδοτούνται θα εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας 

και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για χρηματοδότηση, όπως αυτές περιγράφονται 

παρακάτω.  Σχετική ανακοίνωση θα γίνεται από τη Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ τον πρώτο 

μήνα κάθε έτους. 

 

Κατηγορίες χρηματοδότησης 

 

Θα χρηματοδοτούνται δύο κατηγορίες ερευνητικών πρωτοκόλλων 

 

Τύπου Α. Πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα που θα πραγματοποιούνται υπό την 

αιγίδα της ΕΟΜΙΦΝΕ. Αφορούν μελέτες σχετιζόμενες με την επιδημιολογία, παθογένεση, 

κλινική συμπεριφορά, και θεραπεία των ΙΦΝΕ. Η ΕΟΜΙΦΝΕ μπορεί να σχεδιάσει την 

πλατφόρμα τέτοιων μελετών αλλά και να διατηρήσει ένα συντονιστικό ρόλο γιατί οι 

συγκεκριμένες μελέτες απαιτούν συμμετοχή πολλών κέντρων και μεγάλο αριθμό 

ασθενών. Ο πρωτεύων Ερευνητής θα είναι υπεύθυνος για τα επιστημονικά θέματα που 

συνδέονται με τη μελέτη (σχεδιασμός, εκτέλεση, δημοσίευση αποτελεσμάτων) και θα 

τίθεται ως πρώτος ή ως τελευταίος (ανάλογα με την προσωπική προτίμηση) συγγραφέας 

στην/στις σχετική/ες δημοσίευση/σεις.  Η μελέτη θα δημοσιεύεται ON BEHALF OF THE 

HELLENIC GROUP FOR THE STUDY OF IBD στη λίστα των συγγραφέων (σε αντιστοιχία 

και με την ορολογία άλλων Εθνικών Ομάδων μελέτης ΙΦΝΕ).   

Τύπου Β.  Πρωτόκολλα με καθορισμένη από τον πρωτεύοντα Ερευνητή θεματολογία που 

θα χρηματοδοτούνται από την ΕΟΜΙΦΝΕ χωρίς ενεργό συμμετοχή της τελευταίας στη 

μελέτη.  Στη δημοσίευση αυτών των μελετών θα αναφέρεται [υποχρεωτικά] η ΕΟΜΙΦΝΕ 

ως φορέας χρηματοδότησης.   
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Διαδικασία χρηματοδότησης 

 

Ο πρωτεύων Ερευνητής (Ερευνητική Ομάδα) θα πρέπει αρχικά να υποβάλλει στη 

Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ σύντομη ‘Επιστολή Ερευνητικών Προθέσεων’ (Letter of 

Intend).  Αυτή δεν θα υπερβαίνει τις 500 λέξεις, θα περιλαμβάνει τον τίτλο της μελέτης 

(title) και την ερευνητική ομάδα με τα αντίστοιχα κέντρα και θα περιέχει συνοπτική 

περιγραφή της υπάρχουσας γνώσης και των γνωστικών κενών που αφορούν στο 

συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο (background), του σκοπού της μελέτης (aims), της 

μεθοδολογίας και του πειραματικού σχεδιασμού (methods and experimental design) και 

της προσδοκώμενης κλινικής σημαντικότητας της μελέτης.   

Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΟΜΙΦΝΕ θα αξιολογεί την Επιστολή και θα 

εισηγείται στο Δ.Σ. θετικά ή αρνητικά για την πρόθεση κατάθεσης Πλήρους Ερευνητικής 

Πρότασης. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει στα πλαίσια τακτικής συνεδρίασης ανάλογα και η 

Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ θα ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον πρωτεύοντα 

Ερευνητή για την απόφαση. Ο τελευταίος θα καταθέτει στη Γραμματεία την Πλήρη 

Ερευνητική Πρόταση σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική.  Ο 

τρόπος σύνταξης της Πλήρους Ερευνητικής Πρότασης θα πρέπει να ακολουθεί το 

Πρότυπο Σύνταξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΟΜΙΦΝΕ 

(www.eomifne.gr).  Η Πλήρης Ερευνητική Πρόταση μπορεί να υποβάλλεται στα Ελληνικά 

αλλά ενθαρρύνεται η κατάθεση στην Αγγλική Γλώσσα.  Η Πλήρης Ερευνητική Πρόταση 

θα αξιολογείται από την Ε.Ε., τα σχόλια της οποίας μαζί με τη θετική ή αρνητική 

εισήγησή της  θα κατατίθενται στο Δ.Σ., το οποίο και θα λαμβάνει την τελική απόφαση 

για τη χρηματοδότηση ή μη του Πρωτοκόλλου στα πλαίσια τακτικής συνεδρίασης. Η 

Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ θα ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον πρωτεύοντα 

Ερευνητή για την τελική απόφαση. Ο τελευταίος οφείλει σε περίπτωση θετικής απόφασης 

να καταθέσει εκ νέου το Πρωτόκολλο έχοντας απαντήσει στα σχετικά σχόλια. Η Ε.Ε. 

δύναται να ζητήσει αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου από αλλοδαπούς συναδέλφους ειδικούς 

στη θεματική ενότητα που αυτό πραγματεύεται. Το Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να καλεί σε συνέντευξη τον πρωτεύοντα Ερευνητή αν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
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Το ύψος και ο τρόπος της χρηματοδότησης (σε στάδια ή συνολικά) κάθε ερευνητικού 

πρωτοκόλλου θα κρίνεται με βάση το είδος και τις ανάγκες αλλά δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ για μελέτες κατηγορίας Α και 10.000 ευρώ για μελέτες 

κατηγορίας Β.  Η χρηματοδότηση αφορά το σύνολο της μελέτης. Ο πρωτεύων Ερευνητής 

μπορεί να ζητήσει επέκταση της χρηματοδότησης, η έγκριση ή απόρριψη της οποίας θα 

αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα εξαρτάται από την αξιολόγηση της αξιοποίησης της 

αρχικής χρηματοδότησης.   

Επισημαίνεται ότι η ΕΟΜΙΦΝΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τροποποίηση του 

προϋπολογισμού μιας πρότασης όπως και να μη χρηματοδοτήσει καμιά πρόταση εντός 

ενός έτους όταν το επίπεδο των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν κρίνεται ικανοποιητικό.  

 

Προϋποθέσεις 

 

Δικαίωμα υποβολής έχει οποιοδήποτε Ερευνητικό Κέντρο της χώρας. Η μελέτη θα 

κατατίθεται από τον πρωτεύοντα Ερευνητή ο οποίος θα καθορίζει την πλήρη σύνθεση της 

Ερευνητικής ομάδας και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζήτημα που αφορά 

τη μελέτη. Ο πρωτεύων Ερευνητής μπορεί να είναι: α. Μέλος ΔΕΠ Ελληνικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος; β. Ιατρός του ΕΣΥ; γ. Ιδιώτης Γαστρεντερολόγος; δ. Προσωπικό 

Ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου.  

Ταυτόχρονα με την κατάθεση Πλήρους Ερευνητικής Πρότασης ο πρωτεύων Ερευνητής 

καταθέτει λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο περιγράφεται η σταδιοδρομία, 

εμπειρία, καθώς και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του. Η προηγούμενη και 

διαρκής ενασχόληση με τα ΙΦΝΕ και η Ερευνητική συμβολή του στον τομέα αυτό είναι 

βασικοί παράγοντες που θα αξιολογούνται στις κρίσεις των υποβληθέντων αιτήσεων για 

χρηματοδότηση. Ο πρωτεύων Ερευνητής πρέπει επίσης να δηλώνει υπεύθυνα αν 

λαμβάνει για τη συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση χρηματοδότηση από άλλο φορέα.  

Ο πρωτεύων Ερευνητής πρέπει να είναι τακτικό μέλος της ΕΟΜΙΦΝΕ. Επιπλέον, σε 

περίπτωση χρηματοδότησης της πρότασης αποδέχεται αυτόματα τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: (Α) να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης στο Ετήσιο Συνέδριο της 

ΕΟΜΙΦΝΕ; (Β) να τα υποβάλλει για ανακοίνωση στο Ετήσιο Συνέδριο της ECCO; (Γ) 3 

οποιαδήποτε δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε μορφή περίληψης ή πλήρους εργασίας 
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θα αναφέρει ότι έγινε με χρηματοδότηση της ΕΟΜΙΦΝΕ (όπως αναφέρεται παραπάνω); 

(Δ) στο τέλος της μελέτης να υποβάλλει τον απολογισμό αυτής (οικονομικό κ.λ.π.) στην 

ΕΟΜΙΦΝΕ. 

Η χρηματοδότηση αφορά την αγορά τεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών ή 

ψηφιακών προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων καθώς και την αμοιβή φυσικών 

προσώπων με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο του υπό έγκριση 

πρωτοκόλλου (βιοστατιστικός, διαιτολόγος, ψυχολόγος, βοηθητικό προσωπικό 

εργαστηρίου κ.τ.λ.) που έχουν τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικού πληρωμής. 

Επισημαίνεται ότι στα χρηματοδούμενα πρωτόκολλα της ΕΟΜΙΦΝΕ  δεν μπορεί να 

περιλαμβάνονται αμοιβές συμμετεχόντων ιατρών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τη Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ 

(τηλ. 210 72 31 332)  

 


