
                            
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ «ΠΑΙ∆Ι & ΥΓΕΙΑ» ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2011-12 
 
Η εταιρία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ, που διαθέτει στην Ελλάδα µεταξύ άλλων τα προϊόντα βρεφικής φροντίδας 
Pampers προκηρύσσει τη χορηγία «ΠΑΙ∆Ι & ΥΓΕΙΑ». 
Η χορηγία δίνεται κάθε χρόνο µε σκοπό την ενθάρρυνση και ενδυνάµωση της επιστηµονικής έρευνας σε 
όλους τους τοµείς της Παιδιατρικής.  

Η προκήρυξη απευθύνεται σε κάθε παιδίατρο ή ειδικευόµενο, ο οποίος διατηρεί ενδιαφέρον για την έρευνα. 
Στην περίπτωση µελών των Παιδιατρικών Κλινικών των Πανεπιστηµίων της χώρας οι υποψήφιου µπορούν 
να κατέχουν µέχρι και το βαθµό του Επίκουρου Καθηγητή. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
Η επιλογή του υποψηφίου ή της οµάδας γίνεται από τριµελή Επιτροπή Καθηγητών-∆ιευθυντών από τις 
Πανεπιστηµιακές Κλινικές Παιδιατρικής της χώρας, η θητεία της οποίας είναι διάρκειας ενός έτους.  

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
Η χορηγία ανέρχεται σε € 22.000 για τον επιλεγµένο κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής. Εάν τα 
αποτελέσµατα της εργασίας που επιλέγεται παρουσιασθούν σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 
καλύπτονται επιπλέον τα έξοδα ενός επιστήµονα που συµµετέχει στην εκπόνηση της εργασίας για την 
µετάβαση, παραµονή και συµµετοχή του στο συνέδριο. Αυτό θα γίνεται µία φορά ανά εργασία και το 
ανώτατο ποσό που µπορεί να καλυφθεί ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ, κα Γ. Πασσά 
(τηλ:210-8764231, email: passa.g@pg.com) ώστε να λάβουν τον πλήρη κανονισµό της χορηγίας και να 
ενηµερωθούν για όλες τις λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή. Η 
υποβολή των ερευνητικών προτάσεων γίνεται έως και την 31η Μαρτίου 2011. 
 
  

Η χορηγία «ΠΑΙ∆Ι & ΥΓΕΙΑ» για την περίοδο 2010-11 απονέµεται στην 
εργασία µε τίτλο 

 

«Μελέτη των πολυµορφισµών των ανοσοσφαιρινικών υποδοχέων φόνευσης 
KIRS σε παιδιά µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία: πιθανή συσχέτιση µε ευπάθεια 

στη νόσο»  

η οποία υποβλήθηκε από ερευνητική οµάδα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής 
Θεσσαλονίκης µε επιστηµονικά υπεύθυνη την κα ∆. Πανά και µέλη τους Γ. 
Κοκαράκη, Ε. Φαρµάκη, Α.Τραγιαννίδη, Θ. Παπαγεωργίου, Ε. Χατζηπαντελή, 

Β.Ν. Χριστάκη, Μ. Αθανασίου και Φ. Αθανασιάδου 
 

 


