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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  

ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-20 

 

 Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με απόφαση του ΔΣ (16/4/2019) προκηρύσσει τη 
χρηματοδότηση ερευνητικών πρωτοκόλλων για το 2019 σε εφαρμογή του 
υπάρχοντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Χρηματοδότησης 
Ερευνητικών Πρωτοκόλλων της Εταιρείας. 

 Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων για τη διετία 
2019-20 πρόκειται να ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού των 64.500€ και έχει 
σκοπό να προωθήσει την έρευνα στον τομέα των ρευματικών παθήσεων και την 
παραγωγή και δημοσίευση ελληνικών δεδομένων.  

 Δικαίωμα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων έχουν μόνο Ρευματολόγοι, τακτικά ή επικουρικά μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
που εργάζονται στην Ελλάδα. 

 Οι κατατιθέμενες προτάσεις μπορούν να αφορούν συνεργατικά πρωτόκολλα 
με τη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός ερευνητικών κέντρων είτε να προέρχονται 
από μεμονωμένους ερευνητές. Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ενθαρρύνει τις συνεργασίες με γενική -
μη δεσμευτική- κατεύθυνση εγκρίσεως 2:1 μεταξύ των συνεργατικών και των 
μεμονωμένων πρωτοκόλλων.  

 Το κύριο ερευνητικό έργο πρέπει να πραγματοποιείται στη κλινική ή το 
κέντρο του αιτούντος. Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξειδικευμένων τεχνικών σε άλλο 
συνεργαζόμενο κέντρο του εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως αυτό θα περιγράφεται 
αναλυτικά στο κατατιθέμενο ερευνητικό πρωτόκολλο. 

 
Α. Διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων 

1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων πρέπει να κατατεθούν το 
αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.  

α) Οι προτάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά απευθείας στους Συντονιστές των 
αντίστοιχων ομάδων εργασίας (Study Groups) (άρθρο 13, παρ. 2 και 3β του 
Καταστατικού) έντυπα ή ηλεκτρονικά (πρότυπο αίτησης διατίθεται στο site της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ, mail@ere.gr).  

β) Παράλληλα είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της ερευνητικής πρότασης στο Forum 
στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (σε περίπτωση απώλειας των κωδικών για την είσοδο στο 
Forum επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ). 
 
2. Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να αφορούν τα παρακάτω γνωστικά πεδία που 
αντιστοιχούν στις ομάδες εργασίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ: 

α) Ρευματοειδής αρθρίτιδα  
(Συντονιστής: Δ. Βασιλόπουλος, dvassilop@med.uoa.gr) 

β) Συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα  
(Συντονιστής: Π. Π. Σφηκάκης, psfikakis@med.uoa.gr ) 

γ) Οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες  
(Συντονιστής: Δ. Πατρίκος, dimos.patrikos@gmail.com) 
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δ) Οστεοαρθρίτιδα και εξωαρθρικός ρευματισμός 
(Συντονιστής: Σ. Δικαίου, stavrouladikeou@windowslive.com)  

ε) Μεταβολικά νοσήματα  
(Συντονιστής: Α. Κατσαλήρα, katsalira@gmail.com) 

στ) Επιδημιολογία των ρευματικών παθήσεων 
(Συντονιστής: Π. Τρόντζας, panatron@otenet.gr) 

ζ) Απεικόνιση στις ρευματολογικές παθήσεις 
(Συντονιστής: Π. Βούλγαρη, pvoulgar@uoi.gr) 

η) Χρόνιος πόνος 

(Συντονιστής: Αχ. Γεωργιάδης, myoskeletiko@gmail.com) 
 

3. Κάθε ερευνητική πρόταση οφείλει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία στα 
Ελληνικά συμπεριλαμβανομένης και μιας σύντομης σύνοψης στα Αγγλικά (σε 
περίπτωση αξιολόγησης από κριτές εξωτερικού  θα ζητηθεί άμεσα συμπληρωματική 
κατάθεση ολόκληρου του ερευνητικού πρωτοκόλλου στα Αγγλικά): 

 Κύριος ερευνητής (για κάθε συνεργαζόμενη ομάδα όταν πρόκειται για 
συνεργατικό πρωτόκολλο) 

 Ερευνητικό κέντρο/κλινική 

 Άλλα μέλη ερευνητικής ομάδας κύριου ή συνεργαζόμενων κέντρων/κλινικών 
(όνομα και ιδιότητα) 

 Τίτλος  

 Περίληψη (έως 2500 χαρακτήρες) που να περιλαμβάνει: σκοπό, μεθόδους, 
αναμενόμενα αποτελέσματα, σημασία της μελέτης 

 Θεωρητικό υπόστρωμα (έως 5000 χαρακτήρες) που να περιγράφει τις 
υπάρχουσες γνώσεις επί του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος 

 Σχετικές δημοσιεύσεις (έως 5000 χαρακτήρες) της ιδίας ή άλλων ερευνητικών 
ομάδων (όχι ανασκοπήσεις) 

 Ερευνητικό πλάνο (έως 7000 χαρακτήρες): περιγραφή της μεθοδολογίας και 
των τρόπων με τους οποίους θα προσεγγισθεί και θα απαντηθεί η ερευνητική 
υπόθεση και σχετικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής αποτελεσμάτων 

 Σημασία της μελέτης (έως 1500 χαρακτήρες): περιγραφή της σημασίας των 
αναμενομένων αποτελεσμάτων 

 Abstract σύνοψης του ερευνητικού πρωτοκόλλου στα Αγγλικά (έως 9.000 
χαρακτήρες)  

 
4. Επιπλέον στην αίτηση χρειάζεται να αναφέρονται: 

 Το συνολικό ποσό της ζητούμενης χρηματοδότησης (και η κατανομή του 
στις συνεργαζόμενες ομάδες εφόσον πρόκειται για συνεργατικό πρωτόκολλο) 

 Ο Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων 

 Άλλες πιθανές συγχρηματοδοτήσεις για το ίδιο ερευνητικό πρωτόκολλο   

 Προηγούμενες χρηματοδοτήσεις του κύριου ερευνητή για ερευνητικά 
πρωτόκολλα από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (μετά το 2012) και ανακοινώσεις 
αποτελεσμάτων 
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 H φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ (http://www.ere.gr/1126) . 

Β. Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 

 Ο υπεύθυνος Συντονιστής της κάθε Ομάδας Εργασίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα 
διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας των προς κρίση κατατεθειμένων 
ερευνητικών πρωτοκόλλων και θα τις προωθήσει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και 
Έρευνας.  

 Η Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας, θα 
εισηγηθεί στο ΔΣ την ανάθεση της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στους 
κριτές που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Κάθε ερευνητική πρόταση 
θα βαθμολογηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνουν τη 
σημαντικότητα, την καινοτομία, το ερευνητικό περιβάλλον και τη συνεργατικότητα. 

 Το ΔΣ της Εταιρείας θα λάβει την τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση των 
ερευνητικών πρωτοκόλλων (ποια θα χρηματοδοτηθούν και με ποιο χρηματικό ποσό 
το καθένα) με γνωστοποίηση στους ενδιαφερόμενους. 

 Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριμήνου και ο 
σχετικός πίνακας θα αναρτηθεί στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2019. 
 
Γ. Διαδικασία εκταμίευσης 

 Ο κύριος ερευνητής κάθε εγκριθέντος ερευνητικού πρωτοκόλλου πριν την 
έναρξη της χρηματοδότησης οφείλει: 

1. Να υποβάλλει στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Νοσοκομείου για το Πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση (για όλες 
τις συνεργαζόμενες ομάδες στην περίπτωση συνεργατικού πρωτοκόλλου).  

 

2. Να υποβάλλει την ερευνητική πρόταση στο Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ (Mediterranean Journal Rheumatology) σε μορφή πλήρους επιστημονικού 
άρθρου στα Αγγλικά, για να δημοσιευθεί ως «Χρηματοδοτούμενο Πρωτόκολλο από 
την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ».  
 Κάθε ερευνητική πρόταση οφείλει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία στα 
Αγγλικά και να κατατεθεί σε μορφή πλήρους επιστημονικού άρθρου, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τα εξής:  

A. Σελίδα τίτλου 

 τίτλος της μελέτης 

 κύριος και άλλοι ερευνητές 

 σύνδεση του κάθε ερευνητή με τη μονάδα εργασίας του (Νοσοκομείο, 
Πανεπιστήμιο κτλ)  

 πλήρες όνομα, διεύθυνση , στοιχεία επικοινωνίας κτλ του υπεύθυνου 
αλληλογραφίας 
B. Περίληψη (Abstract) μέχρι 350 λέξεις δομημένη ως εξής: Θεωρητικό Υπόστρωμα, 
Σκοπός της μελέτης, Μέθοδοι, Αναμενόμενα αποτελέσματα και αντίστοιχα 
Background, Aims of the Study, Methods, Anticipated benefits 
Γ. Λέξεις κλειδιά – key words 
Δ. Το κυρίως κείμενο θα είναι δομημένο ως εξής: 

 Θεωρητικό υπόστρωμα (ή εισαγωγή) - (Background and/or Introduction) (2000-
5000 χαρακτήρες) 

http://www.ere.gr/1126


4 

 

 Ερευνητικό πλάνο – Patients and Methods (έως 7000 χαρακτήρες):  περιγραφή 
της μεθοδολογίας και των τρόπων με τους οποίους θα προσεγγισθεί και θα 
απαντηθεί η ερευνητική υπόθεση και σχετικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής 
αποτελεσμάτων  

 Σημασία της μελέτης  - Aims of the study (έως 1500 χαρακτήρες) 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα – Anticipated benefits (έως 700 χαρακτήρες)  
 

 Η συγγραφή των ερευνητικών πρωτοκόλλων (βιβλιογραφικές αναφορές κτλ) θα 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ:  
http://mjrheum.org/instructions-for-authors )  

 
 Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω προαπαιτούμενων (1 και 2) το 
εγκριθέν ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ηλεκτρονικά 
στους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας κρατικών φορέων όπου εδρεύουν 
οι κλινικές ή τα κέντρα (ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ) ή σε αντίστοιχους λογαριασμούς νομικών 
προσώπων ιδιωτικών φορέων με την έκδοση παραστατικού, αποκλειόμενης της 
κατάθεσης οποιουδήποτε ποσού σε προσωπικούς λογαριασμούς φυσικών 
προσώπων.  

 Το 50% του εγκριθέντος ποσού κάθε ερευνητικού πρωτοκόλλου θα μπορεί να  
εκταμιευθεί αμέσως μετά την 31η Ιανουαρίου 2020.  

 Το υπόλοιπο 50% πρέπει εκταμιευτεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2020 αμέσως μόλις αποσταλεί σχετική έκθεση προόδου στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από τον 
κύριο ερευνητή του πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση μη αποστολής της έκθεσης 
προόδου δεν θα ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση.  

 
Δ. Πρόσθετες υποχρεώσεις των κύριων ερευνητών 

1. Οι κύριοι ερευνητές των εγκριθέντων πρωτοκόλλων είναι υποχρεωμένοι να 
αποστείλουν στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ την τελική έκθεση προόδου μετά την ολοκλήρωση του 
ερευνητικού έργου (το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022).  

2. Τα πρόδρομα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών οφείλουν να 
παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ρευματολογίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Δεκέμβριος 2020) ενώ τα τελικά αποτελέσματα στα 
επόμενα Πανελλήνια Συνέδρια Ρευματολογίας. 

3. Σε περίπτωση δημοσίευσης σε Ελληνικό ή Διεθνές επιστημονικό περιοδικό θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ (Research Grant from the Greek Rheumatology Society and Professional 
Association of Rheumatologists). 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους παραπάνω όρους (Δ 1,2,3) οι κύριοι 
ερευνητές θα αποκλεισθούν από κάθε μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 
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