
Αθήνα, 22.02.2017 

Α.Π. 038/2017 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2017 τη χορήγηση (3) 

υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ηπατολογία, σε Κέντρο της 

Ελλάδας διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 10.000,00€. 

 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν όλα τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. ηλικίας 

μέχρι και 40 ετών. 

2. Να είναι ειδικευμένοι παθολόγοι ή γαστρεντερολόγοι χωρίς να κατέχουν έμμισθη 

θέση. 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Ως κριτήρια για την επιλογή υποτρόφου λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική 

επίδοση, η προϋπηρεσία, το ήθος, η συνεργασία και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας 

στη μετεκπαίδευσή του. 

 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Ηπατολογίας σε αναγνωρισμένο Κέντρο 

της Ελλάδας. 

 

 



 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση του υποψηφίου με αναλυτικές σαφείς πληροφορίες του πρωτοκόλλου για 

το αντικείμενο της έρευνας καθώς και το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης στο 

προτεινόμενο Κέντρο το οποίο πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιτέλεσης του 

ανωτέρω σκοπού. 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η επιστημονική του 

ενασχόληση και επίδοση. 

3. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο 

μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου, με σαφή αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της 

μετεκπαίδευσής του. 

4. Τα ονόματα δύο μελών της Ε.Ε.Μ.Η. που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα 

μπορούσαν να καταθέσουν συστατική επιστολή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, 

κατά την κρίση του να απευθυνθεί και σε άλλα μέλη της ΕΕΜΗ, πέραν των 

προτεινομένων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για περαιτέρω 

πληροφορίες που αφορούν το υποψήφιο. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος και ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία ή 

οικονομική ενίσχυση κατά την τελευταία διετία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

παράβαση του ανωτέρω όρου, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος 

επιστρέφει τα χρήματα που έχει λάβει. 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της 

ΕΕΜΗ μέχρι τις 6 Απριλίου 2017  (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση Σοφίας Σλήμαν 

48, ΤΚ 11526 Αμπελόκηποι, Αθήνα. Μετά την παραλαβή της αίτησης και εντός 48 ωρών, η 

Γραμματεία της ΕΕΜΗ, θα ενημερώνει τον υποψήφιο εγγράφως για την παραλαβή της 

αίτησης, αναφέροντας τον αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου. Κατάθεση αιτήσεως χωρίς 

να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της 

προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται με αποκλεισμό από τον πίνακα των 

υποψηφίων. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΕΜΗ, μετά από ανοικτή και αιτιολογημένη ψηφοφορία των μελών του. Τα ονόματα των 

υποτρόφων θα ανακοινωθούν στο προσεχές συνέδριο της Εταιρείας. 

  

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί (2017). 



 

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει, μετά το πέρας των έξι μηνών από την 

έναρξη της υποτροφίας, καθώς και μετά τη λήξη της υποτροφίας του, σύντομη 

έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη 

έγγραφη βεβαίωση του Δ/ντή του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. 

2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του εντός του έτους, χάνει την 

υποτροφία, η οποία δίδεται στον 1ο επιλαχόντα. 

3. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας με ευθύνη του υποτρόφου, αυτός 

υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΕΜΗ. 

4. Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της υποτροφίας να γίνεται 

μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕΜΗ. 

 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό της Τράπεζας ή με απόδειξη σε 

εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε 2 ισόποσες δόσεις (5.000,00€ έκαστη) από 

την έναρξη της 12μηνης υποτροφίας. 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της 

υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που 

έλαβε ο υπότροφος από την ΕΕΜΗ. 

 

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος 
Πρόεδρος ΕΕΜΗ 

 

 
 
 
 

Επικ. Καθηγητής Ευάγγελος Χολόγκιτας 
Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΗ 

 
 
 


