
1 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020 

 

 Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με απόφαση του ΔΣ (16/4/2019) προκηρύσσει τη 
χρηματοδότηση υποτροφιών για τη διετία 2019-20 σε εφαρμογή του Καταστατικού 
και του Εσωτερικού Κανονισμού Υποτροφιών της Εταιρείας.  

 Το πρόγραμμα χρηματοδότησης υποτροφιών για τη διετία 2019-20 
πρόκειται να ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού των 27.500€. Οι υποτροφίες 
αφορούν μετεκπαίδευση σε σημαντικά αναγνωρισμένα Κέντρα ή Κλινικές του 
εξωτερικού ή του εσωτερικού. Δεν αφορούν σε απλή συμμετοχή του Υποτρόφου 
στις συμβατικές εργασίες του Κέντρου ή της Κλινικής αλλά στην ενασχόλησή του με 
εξειδικευμένα κλινικά ή ερευνητικά αντικείμενα. 

 Ειδικά για τα κέντρα εσωτερικού που δέχονται Υποτρόφους προϋπόθεση 
είναι να διατηρούν ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
για κάθε Υπότροφο. 

 Οι υποτροφίες καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης/επιστροφής και παραμονής 
του υποψηφίου αλλά όχι ερευνητικές δαπάνες (υλικά κλπ) για τις οποίες 
προορίζεται η προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ. 

 Οι υποψήφιοι Υπότροφοι πρέπει να είναι τακτικά ή επικουρικά μέλη της 
ΕΡΕ- ΕΠΕΡΕ (ειδικοί ή ειδικευόμενοι) και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 45 έτη.  

 Για τη λήψη της υποτροφίας είναι υποχρεωτική η δημοσίευση τουλάχιστον 
μίας πρωτότυπης εργασίας ή άρθρου ανασκόπησης στο περιοδικό «Mediterranean 
Journal Rheumatology - Ελληνική Ρευματολογία» ή σε άλλο διεθνές ρευματολογικό 
περιοδικό ή η αποστολή/παρουσίαση τουλάχιστον μίας εργασίας στο Πανελλήνιο ή 
άλλο Διεθνές Ρευματολογικό Συνέδριο. 

 
Διαδικασία 

A. Οι υποψήφιοι Υπότροφοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη 
Γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ταχυδρομικά ή με mail) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 
2019. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με τα παρακάτω: 
1. Αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού ή ερευνητικού αντικειμένου της 
μετεκπαίδευσης, το κέντρο υποδοχής του υποτρόφου, τη διάρκεια της 
μετεκπαίδευσης (από 3 έως 12 μήνες), την ακριβή ημερομηνία έναρξης της 
μετεκπαίδευσης (υποχρεωτικά εντός του 2020) καθώς και το αιτούμενο ποσό 
υποτροφίας με αιτιολογημένο προϋπολογισμό δαπανών. Υπόδειγμα εντύπου 
αίτησης έχει αναρτηθεί στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (http://www.ere.gr/1127). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται άλλες πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης για το ίδιο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο. 
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B. Μετά την προέγκριση των αιτήσεων (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019), οι 
υποψήφιοι Υπότροφοι θα ειδοποιηθούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 1 μήνα πριν την έναρξη της μετεκπαίδευσης, 
ώστε να ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομιστούν είναι: 

1. Βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου στο οικείο Κέντρο ή Κλινική της  
μετεκπαίδευσης. 

2. Σχετική άδεια από το φορέα εργασίας του υποψηφίου στην Ελλάδα, μόνο για τις 
περιπτώσεις όσων εργάζονται ως ειδικοί ή ειδικευόμενοι σε κρατικούς φορείς 
(Νοσοκομεία ΕΣΥ, Παν/κά, Στρατιωτικά, ΠΕΔΥ κλπ). 

3. Βεβαίωση από την οικεία εφορία για τη μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων για 
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (είτε εργάζονται είτε 
όχι σε κρατικούς φορείς) ή εναλλακτικά εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για 
την τελευταία χρήση. 
 
Κριτήρια επιλογής υποτρόφων 

Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα αναρτήσει στο site της Εταιρείας, πίνακα προκριθέντων 
Υποτρόφων με αναλυτική βαθμολογία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.  

Τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υποτροφιών, είναι: 

1. Η ποιότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού 
προγράμματος (έως 30% της βαθμολογίας). 

2. Η αριστεία και αξιοπιστία του Κέντρου ή της Κλινικής υποδοχής (έως 20% 
της βαθμολογίας). 

3. Τα προσόντα του υποψηφίου (βιογραφικό) (έως 20% της βαθμολογίας). 

4. Η ενεργός συμμετοχή του στις δραστηριότητες της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (έως 10% της 
βαθμολογίας). 

5. Η μη χρηματοδότηση του υποψηφίου από άλλες πηγές για το ίδιο έργο 
(έως 10% της βαθμολογίας). 

6. Η μη προηγούμενη λήψη υποτροφίας από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (έως 10% της 
βαθμολογίας). 

 
Υποχρεώσεις του υποτρόφου 

Κάθε Υπότροφος υποχρεούται: 

1. Να αποστείλει στην ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ βεβαίωση από το οικείο Κέντρο ή Κλινική 
αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. 

2. Να αποστέλλει (ανά 3μηνο) στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ βεβαίωση συνέχισης παραμονής στο 
οικείο Κέντρο ή Κλινική όταν η υποτροφία είναι διάρκειας μεγαλύτερης των 3 
μηνών.  

3. Να αποστέλλει (ανά 3μηνο) αναφορά προόδου/ολοκλήρωσης της έρευνας/ 
εκπαίδευσης από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή. Στην περίπτωση των Κέντρων ή 
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Κλινικών εσωτερικού απαιτείται επί πλέον η αποστολή (ανά 3μηνο) αντιγράφου 
από το ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Υποτρόφου που οφείλει να τηρείται στο Κέντρο ή Κλινική υποδοχής. 

4. Να είναι στη διάθεση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την παρουσίαση του αντικειμένου της 
μετεκπαίδευσής του στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ. 

Σε περίπτωση μη υλοποίησης των υποχρεώσεων 1, 2, 3 και εφόσον η υποτροφία 
είναι διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών διακόπτεται η ολοκλήρωση της 
χρηματοδότησης. Οι Υπότροφοι που δεν εκπληρώσουν το σύνολο των παραπάνω 
υποχρεώσεων αποκλείονται από κάθε μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 
 
Εκταμίευση της υποτροφίας 

Το εγκριθέν ποσό της υποτροφίας κατατίθεται από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ηλεκτρονικά σε 
τραπεζικό λογαριασμό του Υποτρόφου ανά 3μηνο. 

Για την κατάθεση απαιτείται: 

 Η έκδοση σχετικού τιμολογίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες (με την 
ανάλογη παρακράτηση φόρου και ΦΠΑ, ποσά που προστίθενται από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
στο καθαρό ποσό υποτροφίας που έχει αποφασισθεί). 

 Η έκδοση απόδειξης δαπάνης από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για όσους δεν έχουν ανοίξει 
βιβλία και στοιχεία στην εφορία, εργαζόμενοι ή όχι σε κρατικούς φορείς (με την 
ανάλογη παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, ποσά που προστίθενται από την 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο καθαρό ποσό της υποτροφίας που έχει αποφασισθεί) με υποχρέωση 
του υπότροφου για δήλωση των αντίστοιχων ποσών στην επόμενη φορολογική του 
δήλωση.  

 


