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Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (ΕΕΥ) περιλαμβάνει στους κύριους στόχους της την υποστήριξη της
έρευνας στον τομέα της υπέρτασης στη χώρα μας.
Στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινή
κλινική πράξη είναι η μεγάλη δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού,
αναλώσιμων υλικών, κλπ., για τη ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων.
Με βάση αυτή την πραγματικότητα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΥ αποφάσισε να επιχορηγήσει πέντε
(5) ερευνητικά πρωτόκολλα με το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ το καθένα, τα οποία θα
υποβάλλουν επικεφαλής ερευνητικών ομάδων που εργάζονται σε Κέντρα Αριστείας Υπέρτασης
πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης.
Τα πρωτόκολλα που θα υποβληθούν στην ΕΕΥ για χρηματοδότηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, με
αναλυτική παρουσίαση του σκοπού, της μεθοδολογίας, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της
σημασίας τους. Θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κύριου ερευνητού με
επικέντρωση στις διεθνείς δημοσιεύσεις και δευτερευόντως στις Ελληνικές.
Τα πρωτόκολλα θα κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΥ.
Υποχρέωση του ερευνητού είναι δύο δημοσιεύσεις για το επιστημονικό περιοδικό της ΕΕΥ «Αρτηριακή
Υπέρταση». Η πρώτη σε μορφή ανασκόπησης σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνας και η δεύτερη
με τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου, ή δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε
αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό υπέρτασης.
Η έναρξη της επιχορήγησης του Πρωτοκόλλου πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου χρόνου από τη
έγκρισή του και στο τέλος της διετίας θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως το χορηγηθέν ποσό.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκταμιευθεί όλο το ποσό, το υπόλοιπο μένει στην εταιρεία ή χορηγείται
στον ερευνητή με απόφαση του ΔΣ, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του.
Ο ερευνητής οφείλει να αναφέρει σε όλες τις γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις της εργασίας του
ότι έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕΥ.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρωτοκόλλων είναι η
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