
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΩΝ 2011 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15/6/2011 
 

Για το 2011 θα χρηµατοδοτηθούν 5 Πιλοτικές Μελέτες και 5 Πλήρη Ερευνητικά 

πρωτόκολλα που θα αξιολογηθούν υψηλότερα µε 5000€ και 8000€ αντίστοιχα το 

καθένα. Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες προτάσεις το ποσον θα 

επανακαθορισθεί.  

 

Η υποβολή προς αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει στα Ελληνικά σύµφωνα µε τα 

παρακάτω (προσοχή: δεν θα αξιολογηθούν προτάσεις που υποβάλλονται σε 

διαφορετικό format) 

 

1) Πιλοτικές µελέτες µε διάρκεια ενος µόνον έτους  
 

• Τιτλος µελέτης 

• Προέλευση  

• Κύριος Ερευνητής (τακτικό µέλος ΕΡΕ) 

• Εγκριση επιστηµονικής επιτροπής Νοσοκοµείου, εαν πρόκειται για µελέτη σε 

ανθρώπους (κατατίθεται απαραίτητα στην ΕΡΕ, τουλάχιστον  πριν την 

χρηµατοδότηση) 

 

• Περίληψη (2500 χαρακτηρες), που περιλαµβάνει: Σκοπό, Μεθόδους, 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα, σηµασία της µελέτης. 

 

• Θεωρητικό υπόστρωµα (5000 χαρακτήρες), που περιλαµβάνει περιγραφή 

της υπάρχουσας γνώσης επι του συγκεκριµµένου ερευνητικού θέµατος 

 

• Σκοπός, ή περιγραφή της ερευνητικής υπόθεσης (5000 χαρακτήρες) 

 

• Σχετικές δηµοσιεύσεις (5000 χαρακτήρες) της ιδίας ή άλλων ερευνητικών 

οµάδων, χωρίς ανασκοπήσεις. 

 

• Περιγραφή του ερευνητικού πλάνου (9000 χαρακτήρες): περιγραφή 

µεθοδολογίας και των τρόπων µε τους οποίους θα προσεγγισθεί και θα 

απνατηθεί η ερευνητική υπόθεση 

 

• Σηµασία της πιλοτικής µελέτης (5000 χαρακτήρες): περιγραφή της 

σηµασίας των αναµενοµένων αποτελεσµάτων καθώς και της εφαρµογής τους 

σε επόµενη, πλήρη ερευνητική µελέτη που τυχόν θα διενεργηθεί εν συνεχεία. 

 

• Ποσόν ζητούµενης χρηµατοδότησης: Περιγραφή των εξόδων της µελέτης 

και τυχον συν-χρηµατοδότηση  



  

 

2) Πλήρη ερευνητικά πρωτόκολλα (γίνονται δεκτά προς αξιολόγηση µόνον 

εάν υπάρχουν προκαταρκτικά ερευνητικά δεδοµένα της ιδίας ερευνητικής 

οµάδος)  
 

• Τίτλος µελέτης 

• Προέλευση  

• Κύριος Ερευνητής (τακτικό µέλος ΕΡΕ) 

• Εγκριση επιστηµονικής επιτροπής Νοσοκοµείου, εαν πρόκειται για µελέτη σε 

ανθρώπους (κατατίθεται απαραίτητα στην ΕΡΕ, τουλάχιστον  πριν την 

χρηµατοδότηση) 

•  

 

• Περίληψη (2500 χαρακτηρες), που περιλαµβάνει: Σκοπό, Μεθόδους, 

Προκαταρκτικά και Αναµενόµενα αποτελέσµατα, Σηµασία της µελέτης. 

 

• Θεωρητικό υπόστρωµα (7000 χαρακτήρες), που περιλαµβάνει περιγραφή 

της υπάρχουσας γνώσης επι του συγκεκριµµένου ερευνητικού θέµατος 

 

• Προκαταρκτική εργασία της ερευνητικής οµάδος (7000 χαρακτήρες): 

περιλαµβάνει αναλυτική παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσµάτων 

σχετικών µε το υποβαλλόµενο ΕΠ, και της σηµασίας τους  

 

• Σκοπός του ΕΠ, ή περιγραφή της ερευνητικής υπόθεσης (5000 χαρακτήρες) 

 

• Βιβλιογραφία: Σχετικές δηµοσιεύσεις (10000 χαρακτήρες) της ιδίας ή άλλων 

ερευνητικών οµάδων, χωρίς ανασκοπήσεις. 

 

• Περιγραφή του ερευνητικού πλάνου (9000 χαρακτήρες): περιγραφή 

µεθοδολογίας και των τρόπων µε τους οποίους θα προσεγγισθεί και θα 

απνατηθεί η ερευνητική υπόθεση 

 

• Καταληκτικές ηµεροµηνίες (παράθεση των φάσεων της µελέτης και της 

χρονικής διάρκειας καθε φάσεως σε µήνες). Αναλυτική περιγραφή εργασιών 

σε κάθε φάση.  

 

• ∆οµή της ερευνητικής οµάδος και συνοπτική περιγραφή ενδεχοµένων 

συνεργασιών µε άλλες ερευνητικές οµάδες   

 

• Σηµασία και σχετική αναγκαιότητα της µελέτης (5000 χαρακτήρες): 

περιγραφή της επιστηµονικής σηµασίας των αναµενοµένων αποτελεσµάτων, 

καθώς και τόσο της πιθανής εφαρµογής τους στην κλινική πράξη, όσο και της 

πιθανής ερευνητικής συνέχειας στο συγκεκριµµένο πεδίο. 

 

• Οικονοµικά στοιχεία: Περιγραφή των εξόδων της µελέτης και τυχον συν-

χρηµατοδότηση  

 

 



Οι κύριοι ερευνητές που θα τύχουν χρηµατοδότησης για τα ερευνητικά τους 

πρωτόκολλα υποχρεούνται: 

 

α. Να υποβάλλουν για δηµοσίευση άρθρο ανασκόπησης τουλάχιστον 1500 

λέξεων, σχετικό µε το θέµα του πρωτοκόλλου στην «Ελληνική Ρευµατολογία» 

πριν την έναρξη της χρηµατοδότησης.  

β. Να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα της έρευνας στο πλησιέστερο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ρευµατολογίας 

γ. Να δηµοσιεύσουν ως πλήρη δηµοσίευση στην «Ελληνική Ρευµατολογία» τα 

αποτελέσµατα της µελέτης, µετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου.  

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Α) Παράγοντες για συνεκτίµηση στην αξιολόγηση: 

 
– Σηµαντικότητα 

– Ερευνητική οµάδα 

– Καινοτοµία 

– Ερευνητική προσέγγιση 

– Σκοποί 

– Ερευνητικό περιβάλλον 

 

Β) Πλαίσιο παραγόντων συνεκτίµησης στην αξιολόγηση: 

 
 (Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να συνεκτιµώνται, χωρίς η αξιολόγηση να 

 περιορίζεται απαραίτητα σε αυτούς. Οι αξιολογητές µπορούν να συνεκτιµούν 

 και άλλους παράγοντες µε επαρκή αιτιολόγηση της γνώµης τους.) 

 

 

1. Σηµαντικότητα (25%) 
 Το θέµα του ερευνητικού πρωτοκόλλου αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα 

(κλινικό, επιδηµιολογικό ή παθογενετικό)? Τι καινούργιο µπορεί προσφέρει η 

ερευνητική πρόταση? Θα συνεισφέρει στην Ελληνική ή και τη διεθνή 

βιβλιογραφία? Υπάρχει επαρκής ήδη δηµοσιευµένη γνώση? Θα έχει η εργασία / 

έρευνα αντίκτυπο (impact) 

 

2. Ερευνητική οµάδα (20%) 
  Ικανότητα της ερευνητικής οµάδας να φέρει σε πέρας το πρωτόκολλο. 

Υπαρξη αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας της οµάδας σε όµοια ή συναφή 

θέµατα, ύπαρξη τεχνογνωσίας και κατάλληλης υποδοµής. Υπάρχει ή προτείνεται 

συνεργασία µε άλλες ιατρικές ειδικότητες και άλλες ερευνητικές οµάδες κλινικής 

ιατρικής ή βασικής έρευνας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό? Εχει πολυκεντρικό 

χαρακτήρα? Αποτελεί το πρωτόκολλο συνέχεια ή εξέλιξη προηγούµενης 

ερευνητικής δραστηριότητας που να χρηµατοδοτήθηκε από την ΕΡΕ? 

 

3. Καινοτοµία (10%) 



 Υπάρχει ανάπτυξη νέων τεχνικών που θα συµβάλουν στην ενίσχυση της 

ερευνητικής υποδοµής του τµήµατος?. Υπάρχει πρωτοτυπία στη µεθοδολογία? 

Προσφέρει η ερευνητική πρόταση στην εκπαιδευτική ή ερευνητική 

δραστηριότητα του τµήµατος όπου θα εκτελεστεί? 

 

4. Ερευνητική προσέγγιση (15%) 
 Συσχέτιση της ερευνητικής πρότασης και της µεθοδολογίας που προτίθενται 

να ακολουθήσουν οι ερευνητές: είναι επαρκής και τεκµηριωµένη? Φαίνεται ικανή 

η µεθοδολογική προσέγγιση να επιτύχει τους στόχους της µελέτης? 

 

5. Σκοποί (10%) 
 Είναι οι σκοποί της µελέτης επαρκώς προσδιορισµένοι? Υπάρχει επαρκής 

γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας? Είναι οι στόχοι συγκεκριµένοι και 

επιτεύξιµοι? 

 

6. Ερευνητικό περιβάλλον (10%) 
 Θα συµβάλει το ερευνητικό περιβάλλον όπου θα εκτελεσθεί η µελέτη στην 

πιθανότητα επιτυχίας? Υπάρχει υποστήριξη από το αντίστοιχο ίδρυµα 

(Νοσοκοµείο, ερευνητικό εργαστήριο κτλ)? Θα υπάρξει όφελος από την 

αλληλεπίδραση µε το επιστηµονικό περιβάλλον του χώρου όπου θα εκτελεσθεί? 

 


