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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΗ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ΓΙΑ ΣΟ 2016 

  

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με απόφαςθ του Δ (28/9/2015) προκθρφςςει  τθ χρθματοδότθςθ 
υποτροφιϊν για το 2016 ςε εφαρμογι του Καταςτατικοφ και του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ Τποτροφιϊν τθσ Εταιρείασ.  

Σο πρόγραμμα υποτροφιϊν για το 2016 πρόκειται να ανζλκει μζχρι του ςυνολικοφ 
ποςοφ των 50.000€. Παράλλθλα προκθρφςςεται θ «Τποτροφία Βουδοφρθ» φψουσ 
3.000€, θ οποία αφορά αποκλειςτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Βορείου Ελλάδοσ τθσ ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ.  

Οι υποτροφίεσ αφοροφν μετεκπαίδευςθ ςε ςθμαντικά αναγνωριςμζνα Κζντρα ι 
Κλινικζσ του εξωτερικοφ ι του εςωτερικοφ. Δεν αφοροφν ςε απλι ςυμμετοχι του 
Τποτρόφου ςτισ ςυμβατικζσ εργαςίεσ του Κζντρου ι τθσ Κλινικισ αλλά ςτθν 
εναςχόλθςι του με εξειδικευμζνα κλινικά ι ερευνθτικά αντικείμενα. 

Ειδικά για τα κζντρα εςωτερικοφ που δζχονται Τποτρόφουσ προχπόκεςθ είναι  να 
διατθροφν ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικϊν ι/και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων για 
κάκε Τπότροφο. 

Οι υποτροφίεσ καλφπτουν τα ζξοδα μετάβαςθσ/επιςτροφισ  και παραμονισ του 
υποψθφίου αλλά όχι ερευνθτικζσ δαπάνεσ (υλικά κλπ) για τισ οποίεσ προορίηεται θ 
προκιρυξθ χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

Οι υποψιφιοι Τπότροφοι πρζπει να είναι τακτικά ι επικουρικά μζλθ τθσ ΕΡΕ- ΕΠΕΡΕ 
(ειδικοί ι ειδικευόμενοι) και θ θλικία τουσ να μθν υπερβαίνει τα 45 ζτθ.  
Θα λαμβάνεται κετικά υπόψθ θ δθμοςίευςθ τουλάχιςτον μίασ πρωτότυπθσ 
εργαςίασ ι άρκρου αναςκόπθςθσ ςτο περιοδικό «Mediterranean Journal 
Rheumatology - Ελλθνικι Ρευματολογία» ι ςε άλλο διεκνζσ ρευματολογικό 
περιοδικό ι θ αποςτολι/παρουςίαςθ τουλάχιςτον μίασ εργαςίασ ςτο Πανελλινιο ι 
άλλο Διεκνζσ Ρευματολογικό υνζδριο (το κριτιριο αυτό κα είναι υποχρεωτικό για 
τθ λιψθ υποτροφίασ από τθν επόμενθ προκιρυξθ για το 2018). 
 
Διαδικαςία 

A. Οι υποψιφιοι Τπότροφοι οφείλουν να  υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ςτθ 
Γραμματεία τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ταχυδρομικά ι με mail) μζχρι τθν 27η Νοεμβρίου 2015. 
Οι αιτιςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα με τα παρακάτω: 
1. Αναλυτικι περιγραφι του εκπαιδευτικοφ ι ερευνθτικοφ αντικειμζνου τθσ 
μετεκπαίδευςθσ, το κζντρο υποδοχισ του υποτρόφου, τθ διάρκεια τθσ 
μετεκπαίδευςθσ (από 3 ζωσ 12 μινεσ), τθν ακριβι θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
μετεκπαίδευςθσ (υποχρεωτικά εντόσ του 2016) κακϊσ και το αιτοφμενο ποςό 
υποτροφίασ με αιτιολογθμζνο προχπολογιςμό δαπανϊν. Τπόδειγμα εντφπου 
αίτθςθσ κα αναρτθκεί ςτο site τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (www.ere.gr). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.  

3. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ςτθν οποία κα αναφζρονται άλλεσ πικανζσ 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ για το ίδιο εκπαιδευτικό ι ερευνθτικό ζργο. 

 



2 

 

B. Μετά τθν προζγκριςθ των αιτιςεων (μζχρι τζλοσ Δεκεμβρίου 2015), οι 
υποψιφιοι Τπότροφοι κα ειδοποιθκοφν να υποβάλλουν τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά το αργότερο μζχρι 1 μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ μετεκπαίδευςθσ, 
ϊςτε να ενεργοποιθκεί θ χρθματοδότθςθ. Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να 
προςκομιςτοφν είναι: 

1. Βεβαίωςθ αποδοχισ του υποψθφίου ςτο οικείο Κζντρο ι Κλινικι 
τθσ  μετεκπαίδευςθσ. 

2. χετικι άδεια από το φορζα εργαςίασ του υποψθφίου ςτθν Ελλάδα, μόνο για τισ 
περιπτϊςεισ όςων εργάηονται ωσ ειδικοί ι ειδικευόμενοι ςε κρατικοφσ φορείσ 
(Νοςοκομεία ΕΤ, Παν/κά, τρατιωτικά, ΠΕΔΤ κλπ). 

3. Βεβαίωςθ από τθν οικεία εφορία για τθ μθ τιρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων για 
τουσ υποψθφίουσ οι οποίοι δεν είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ (είτε εργάηονται είτε 
όχι ςε κρατικοφσ φορείσ) ι εναλλακτικά εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ εφορίασ για 
τθν τελευταία χριςθ. 
 
Κριτήρια επιλογήσ υποτρόφων 

Σο Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κα αναρτιςει ςτο site τθσ Εταιρείασ,  πίνακα προκρικζντων 
Τποτρόφων με αναλυτικι βακμολογία μζχρι τζλοσ Δεκεμβρίου 2015.  

Σα κριτιρια επιλογισ, ςφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Τποτροφιϊν, είναι: 

1. Η ποιότθτα και αρτιότθτα του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ ι ερευνθτικοφ 
προγράμματοσ (ζωσ 30% τθσ βακμολογίασ). 

2. Η αριςτεία και αξιοπιςτία του Κζντρου ι τθσ Κλινικισ υποδοχισ (ζωσ 20% τθσ 
βακμολογίασ). 

3. Σα προςόντα του υποψθφίου (βιογραφικό) (ζωσ 20% τθσ βακμολογίασ). 

4. Η ενεργόσ ςυμμετοχι του ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ζωσ 10% τθσ 
βακμολογίασ). 

5. Η μθ χρθματοδότθςθ του υποψθφίου από άλλεσ πθγζσ για το ίδιο ζργο (ζωσ 10% 
τθσ βακμολογίασ). 

6. Η μθ προθγοφμενθ λιψθ υποτροφίασ από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ζωσ 10% τθσ 
βακμολογίασ). 
 
Τποχρεώςεισ του υποτρόφου 

Κάκε Τπότροφοσ υποχρεοφται: 

1. Να αποςτείλει ςτθν ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ βεβαίωςθ από το οικείο Κζντρο ι Κλινικι 
αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του. 

2. Να αποςτζλλει (ανά 3μθνο) ςτθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ βεβαίωςθ ςυνζχιςθσ παραμονισ ςτο 
οικείο Κζντρο ι Κλινικι όταν θ υποτροφία είναι διάρκειασ μεγαλφτερθσ των 3 
μθνϊν.  

3. Να αποςτζλλει (ανά 3μθνο) αναφορά προόδου/ολοκλιρωςθσ τθσ ζρευνασ/ 
εκπαίδευςθσ από τον επιβλζποντα εκπαιδευτι. τθν περίπτωςθ των Κζντρων ι 
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Κλινικϊν εςωτερικοφ απαιτείται επί πλζον θ αποςτολι (ανά 3μθνο) αντιγράφου 
από το ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικϊν ι/και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του 
Τποτρόφου που οφείλει να τθρείται ςτο Κζντρο ι Κλινικι υποδοχισ. 

4. Να είναι ςτθ διάκεςθ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τθν παρουςίαςθ του αντικειμζνου τθσ 
μετεκπαίδευςισ του ςτα πλαίςια των επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων τθσ ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ. 

ε περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ των υποχρεϊςεων 1, 2, 3 και εφόςον θ υποτροφία 
είναι διάρκειασ μεγαλφτερθσ των 3 μθνϊν διακόπτεται θ ολοκλιρωςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ. Οι Τπότροφοι που δεν εκπλθρϊςουν το ςφνολο των παραπάνω 
υποχρεϊςεων αποκλείονται από κάκε μελλοντικι χρθματοδότθςθ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 
 
Εκταμίευςη τησ υποτροφίασ 

Σο εγκρικζν ποςό τθσ υποτροφίασ κατατίκεται από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θλεκτρονικά ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό του Τποτρόφου ανά 3μθνο. 

Για τθν κατάκεςθ απαιτείται: 

 Η ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ (με τθν 
ανάλογθ παρακράτθςθ φόρου και ΦΠΑ, ποςά που προςτίκενται από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
ςτο κακαρό ποςό υποτροφίασ που ζχει αποφαςιςκεί). 

 Η ζκδοςθ απόδειξθσ δαπάνθσ από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για όςουσ δεν ζχουν ανοίξει 
βιβλία και ςτοιχεία ςτθν εφορία, εργαηόμενοι ι όχι ςε κρατικοφσ φορείσ (με τθν 
ανάλογθ παρακράτθςθ φόρου και χαρτοςιμου, ποςά που προςτίκενται από τθν 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ςτο κακαρό ποςό τθσ υποτροφίασ που ζχει αποφαςιςκεί) με υποχρζωςθ 
του υπότροφου για διλωςθ των αντίςτοιχων ποςϊν ςτθν επόμενθ φορολογικι του 
διλωςθ.  

 


