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Ειςαγωγή
Η χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων με βάςθ το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ
(άρκρα 8 και 13) ζχει ςτόχο να προωκιςει τθν ζρευνα ςτον τομζα των Ρευματικϊν
Πακιςεων και να δϊςει ευκαιρίεσ ςε Ζλλθνεσ ερευνθτζσ για τθν παραγωγι και
δθμοςίευςθ ελλθνικϊν δεδομζνων.
Προκήρυξη χρηματοδότηςησ ερευνητικών πρωτοκόλλων
Η χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων προκθρφςςεται ανά 2ετία από το
εκάςτοτε Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με βάςθ το διακζςιμο ποςό για τθν ζρευνα ςφμφωνα με
το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Η προκιρυξθ γίνεται μζχρι τθν 31θ Μαΐου του πρϊτου ζτουσ τθσ κθτείασ κάκε Δ,
ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ (www.ere.gr) και θ καταλθκτικι
θμερομθνία κατάκεςθσ προτάςεων (θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά με ςφραγίδα
ταχυδρομείου) είναι θ 30θ επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ.
Η απόφαςθ του Δ για τα χρθματοδοτοφμενα πρωτόκολλα κα ανακοινϊνεται μζχρι
τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ (πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ του Δ).
Η τελικι προκεςμία εκταμίευςθσ των ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτα
χρθματοδοτοφμενα πρωτόκολλα είναι θ 31θ Δεκεμβρίου του επόμενου δεφτερου
ζτουσ και τελευταία θμζρα τθσ κθτείασ του Δ.
Διαδικαςία κατάθεςησ και αξιολόγηςησ των προτάςεων
Δικαίωμα υποβολισ προτάςεων χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων ζχουν
Ρευματολόγοι μζλθ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που εργάηονται ςτθν Ελλάδα.
Οι κατατικζμενεσ προτάςεισ μποροφν να αφοροφν ςυνεργατικά πρωτόκολλα με τθ
ςυμμετοχι περιςςοτζρων του ενόσ Ερευνθτικϊν Κζντρων είτε να προζρχονται από
μεμονωμζνουσ ερευνθτζσ. Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ενκαρρφνει τισ ςυνεργαςίεσ με γενικι -μθ
δεςμευτικι- κατεφκυνςθ εγκρίςεωσ 2:1 μεταξφ των ςυνεργατικϊν και των
μεμονωμζνων πρωτοκόλλων.
Σο κφριο ερευνθτικό ζργο πρζπει να πραγματοποιείται ςτθ Κλινικι ι το Κζντρο του
αιτοφντοσ. Επιτρζπεται θ διεξαγωγι εξειδικευμζνων τεχνικϊν ςε άλλο
ςυνεργαηόμενο Κζντρο του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, όπωσ αυτό κα περιγράφεται
αναλυτικά ςτο κατατικζμενο ερευνθτικό πρωτόκολλο.
Οι ερευνθτικζσ προτάςεισ κατατίκενται ςτουσ υπευκφνουσ υντονιςτζσ των
αντίςτοιχων ομάδων εργαςίασ (Study Groups), (άρκρο 13, παρ. 2 και 3β του
Καταςτατικοφ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ). Οι προτάςεισ αυτζσ πρζπει να αφοροφν τα εξισ
γνωςτικά πεδία:
α) Ρευματοειδισ αρκρίτιδα
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β) υςτθματικά αυτοάνοςα νοςιματα
γ) Οροαρνθτικζσ ςπονδυλαρκρίτιδεσ
δ) Οςτεοαρκρίτιδα και εξωαρκρικόσ ρευματιςμόσ
ε) Μεταβολικά νοςιματα
ςτ) Επιδθμιολογία ρευματικϊν νοςθμάτων
η) Απεικόνιςθ ςτα ρευματολογικά νοςιματα
θ) Χρόνιοσ πόνοσ
Ο υπεφκυνοσ υντονιςτισ τθσ κάκε ομάδασ εργαςίασ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ διενεργεί τον
αρχικό ζλεγχο καταλλθλότθτασ των προσ κρίςθ κατατεκειμζνων ερευνθτικϊν
πρωτοκόλλων και τισ προωκεί ςτθν Επιτροπι Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ.
Η Επιτροπι, αποτελοφμενθ από τουσ υντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ, ειςθγείται
ςτο Δ τθν ανάκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν προτάςεων ςε κριτζσ του
εξωτερικοφ με γνϊςθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με τα προσ κρίςθ
ερευνθτικά πρωτόκολλα. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ από
κριτζσ εξωτερικοφ, θ κρίςθ μπορεί να ανατίκεται ςε καταξιωμζνουσ κριτζσ από τθν
Ελλάδα που δεν ςυμμετζχουν και δεν ζχουν οποιαδιποτε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων
με τα υπό κρίςθ ερευνθτικά πρωτόκολλα. Κάκε ερευνθτικι πρόταςθ κα
βακμολογείται από 0-10 με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια που περιλαμβάνουν τθ
ςθμαντικότθτα, τθν καινοτομία, το ερευνθτικό περιβάλλον και τθ ςυνεργατικότθτα.
Όλεσ οι ερευνθτικζσ προτάςεισ πρζπει να κατατίκενται ςτα Ελλθνικά
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και μιασ ςφντομθσ ςφνοψθσ του ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου
ςτα Αγγλικά. Όταν θ αξιολόγθςθ γίνεται από κριτζσ του εξωτερικοφ κα ηθτείται
επιπλζον θ κατάκεςθ ολόκλθρου του ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου ςτα Αγγλικά.
Ακριβείσ οδθγίεσ και τα αντίςτοιχα ζντυπα κατάκεςθσ κα είναι διακζςιμα ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (www.ere.gr).
Διαδικαςία τελικήσ ζγκριςησ
Μετά τθν αξιολόγθςι από τουσ κριτζσ, ο υντονιςτισ τθσ κάκε ομάδασ εργαςίασ τθσ
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ υποβάλλει τισ βακμολογθμζνεσ ερευνθτικζσ προτάςεισ ςτθν Επιτροπι
Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ.
Η Επιτροπι μετά από ςυνεδρίαςι τθσ ειςθγείται προσ το Δ τθσ Εταιρείασ ποια από
τα ερευνθτικά πρωτόκολλα προτείνεται να χρθματοδοτθκοφν κακϊσ και το επίπεδο
χρθματοδότθςθσ κάκε πρωτοκόλλου.
Σο Δ τθσ Εταιρείασ λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ για τθ χρθματοδότθςθ των
ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων. Σο Δ ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να ηθτιςει τθ
ςυμβουλευτικι γνϊμθ ζγκριτων ειδικϊν ςτα αντικείμενα των κατατεκειμζνων
ερευνθτικϊν προτάςεων από τθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, πριν τθν τελικι του
απόφαςθ (Advisory Research Committee).
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Διαδικαςία εκταμίευςησ και παρακολοφθηςησ των εγκριθζντων ερευνητικών
πρωτοκόλλων
Σο εγκρικζν ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ κατατίκεται από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θλεκτρονικά
ςτουσ ειδικοφσ λογαριαςμοφσ κονδυλίων ζρευνασ κρατικϊν φορζων όπου εδρεφουν
οι Κλινικζσ ι τα Κζντρα (ΕΛΚΕ ι ΕΛΚΕΑ) ι ςε αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ νομικϊν
προςϊπων ιδιωτικϊν φορζων με τθν ζκδοςθ παραςτατικοφ, αποκλειόμενθσ τθσ
κατάκεςθσ οποιουδιποτε ποςοφ ςε προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ φυςικϊν
προςϊπων.
Σο 50% του εγκρικζντοσ ποςοφ των ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων κα εκταμιεφεται
άμεςα και το υπόλοιπο 50% μζχρι το τζλοσ του ίδιου ζτουσ (τελευταία θμζρα
κθτείασ του Δ) μετά τθν αποςτολι ζκκεςθσ προόδου ςτθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από τον/τουσ
ερευνθτζσ του πρωτοκόλλου. ε περίπτωςθ μθ αποςτολισ τθσ ζκκεςθσ προόδου
δεν κα ολοκλθρϊνεται θ χρθματοδότθςθ.
Η περάτωςθ του ερευνθτικοφ ζργου κα πρζπει να γίνεται το αργότερο μζςα ςε 5
ζτθ από τθν ζναρξθ τθσ χρθματοδότθςθσ. Οι ερευνθτζσ των εγκρικζντων
πρωτοκόλλων είναι υποχρεωμζνοι να αποςτείλουν ςτθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τθν τελικι
ζκκεςθ προόδου μετά τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ ζργου.
Σα αποτελζςματα των ερευνθτικϊν εργαςιϊν κα παρουςιάηονται ςε ειδικι
ςυνεδρία του Πανελλθνίου υνεδρίου Ρευματολογίασ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ενϊ ςε
περίπτωςθ δθμοςίευςθσ ςε Ελλθνικό ι Διεκνζσ περιοδικό, οι ερευνθτζσ κα πρζπει
να αναγράφουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ χρθματοδοτικθκε από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
(Research Grant from the Greek Rheumatology Society and Professional Association
of Rheumatologists).
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