«ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΗ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ»
Γενικοί όροι
Οι υποτροφίεσ ζχουν ςτόχο τθν εμβάκυνςθ των υποτρόφων ςτθ γνϊςθ ι/και τθν ζρευνα
των ρευματικϊν πακιςεων.
Αφοροφν μετεκπαίδευςθ ςε ςθμαντικά αναγνωριςμζνα Κζντρα ι Κλινικζσ του εξωτερικοφ ι
του εςωτερικοφ. Δεν αφοροφν ςε απλι ςυμμετοχι του υποτρόφου ςτισ ςυμβατικζσ
εργαςίεσ του Κζντρου ι τθσ Κλινικισ αλλά ςτθν εναςχόλθςι του ςε εξειδικευμζνα κλινικά ι
ερευνθτικά αντικείμενα.
Ειδικά για τα κζντρα εςωτερικοφ που δζχονται υποτρόφουσ προχπόκεςθ είναι να
διατθροφν ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικϊν ι/και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων για κάκε
υπότροφο.
Οι υποτροφίεσ κα πρζπει να είναι διάρκειασ τουλάχιςτον 3 μθνϊν και μζχρι 1 ζτοσ μετά
από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ.
Θα καλφπτονται τα ζξοδα μετάβαςθσ/επιςτροφισ και παραμονισ του υποψθφίου αλλά όχι
δαπάνεσ ςχετιηόμενεσ με τθν ζρευνα του υποτρόφου (υλικά κλπ). Σο ποςό τθσ υποτροφίασ
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000€ ανά μινα ενϊ τα ζξοδα μετάβαςθσ και επιςτροφισ του
δεν μπορεί να υπερβαίνουν εφάπαξ τα 250€ ςτθν Ελλάδα, τα 350€ ςτθν Ε.Ε. και τα 1.000€
εκτόσ Ευρϊπθσ.

Συπικά κριτήρια των υποψηφίων
1. Να είναι τακτικά ι επικουρικά μζλθ τθσ ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ (ειδικοί ι ειδικευόμενοι).
2. Η θλικία τουσ να μθν υπερβαίνει τα 45 ζτθ.
3. Να ζχουν υποβάλει προσ δθμοςίευςθ τουλάχιςτον μία πρωτότυπθ εργαςία ι άρκρο
αναςκόπθςθσ ςτο περιοδικό «Mediterranean Journal Rheumatology - Ελλθνικι
Ρευματολογία» ι άλλο διεκνζσ ρευματολογικό περιοδικό ι να ζχουν
αποςτείλει/παρουςιάςει τουλάχιςτον μια εργαςία ςτο Πανελλινιο ι άλλο Διεκνζσ
Ρευματολογικό υνζδριο.

Δικαιολογητικά
1) Αίτθςθ με βιογραφικό ςθμείωμα προσ το Δ τθσ ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ.
2) Βεβαίωςθ αποδοχισ του υποψθφίου ςτο οικείο Κζντρο ι Κλινικι τθσ μετεκπαίδευςθσ.
3) Περιγραφι του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ κλινικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου ςτο Κζντρο
ι τθν Κλινικι υποδοχισ.
4) 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).
5) Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου για άλλεσ πικανζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ του ίδιου
εκπαιδευτικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου.
6) 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
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κρατικοφσ φορείσ) ι εναλλακτικά εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ εφορίασ για τθν τελευταία
χριςθ.

Προκήρυξη υποτροφιϊν
Η χρθματοδότθςθ υποτροφιϊν προκθρφςςεται ανά 2ετία από το εκάςτοτε Δ τθσ ΕΡΕΕΠΕΡΕ. Σο ςυνολικό ποςό τθσ προκιρυξθσ και ο αρικμόσ των υποτρόφων κακορίηονται
κάκε φορά από το Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ανάλογα με τα διακζςιμα τθσ Εταιρείασ, τισ
αντίςτοιχεσ καταςτατικζσ διατάξεισ τθσ Εταιρείασ και το πλικοσ των υποψθφίων.
Η προκιρυξθ γίνεται μζχρι τθν 31θ Μαΐου του πρϊτου ζτουσ τθσ κθτείασ κάκε Δ,
ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ (www.ere.gr) και θ καταλθκτικι θμερομθνία
κατάκεςθσ αιτιςεων (θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά με ςφραγίδα ταχυδρομείου) είναι θ 30θ
επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ.
Η απόφαςθ του Δ για τισ εγκρικείςεσ υποτροφίεσ κα ανακοινϊνεται μζχρι τθν 31θ
Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ (πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ του Δ).
Η τελικι προκεςμία εκταμίευςθσ των ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ
υποτροφίεσ είναι θ 31θ Δεκεμβρίου του επόμενου δεφτερου ζτουσ και τελευταία θμζρα
τθσ κθτείασ του Δ.

Κριτήρια επιλογήσ μεταξφ των υποψηφίων
Η επιλογι μεταξφ των υποψθφίων κακϊσ και ο κακοριςμόσ του ποςοφ τθσ υποτροφίασ για
κάκε υπότροφο γίνεται με απόφαςθ του Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μετά από ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (άρκρο 13, παρ. 2 και 3β του Καταςτατικοφ τθσ ΕΡΕΕΠΕΡΕ), λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω κριτιρια με αξιολογικι ςειρά και αντίςτοιχθ
ποςόςτωςθ ςτθ βακμολογία:
1. Σθν ποιότθτα και αρτιότθτα του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ ι ερευνθτικοφ
προγράμματοσ (ζωσ 30% τθσ βακμολογίασ).
2. Σθν αριςτεία και αξιοπιςτία του Κζντρου ι τθσ Κλινικισ υποδοχισ (ζωσ 20% τθσ
βακμολογίασ).
3. Σα προςόντα του υποψθφίου (βιογραφικό) (ζωσ 20% τθσ βακμολογίασ).
4. Σθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ζωσ 10% τθσ
βακμολογίασ).
5. Σθ μθ χρθματοδότθςθ του υποψθφίου από άλλεσ πθγζσ για το ίδιο ζργο (ζωσ 10%
τθσ βακμολογίασ).
6. Σθ μθ προθγοφμενθ λιψθ υποτροφίασ από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ζωσ 10% τθσ
βακμολογίασ).
Η τελικι αναλυτικι βακμολογία όλων των αιτιςεων κα ανακοινϊνονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ.

Τποχρεϊςεισ του υποτρόφου
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.
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3. Να αποςτζλλει (ανά 3μθνο) αναφορά προόδου/ολοκλιρωςθσ τθσ ζρευνασ/ εκπαίδευςθσ
από τον επιβλζποντα εκπαιδευτι. τθν περίπτωςθ των Κζντρων ι Κλινικϊν εςωτερικοφ
απαιτείται επί πλζον θ αποςτολι (ανά 3μθνο) αντιγράφου από το ειδικό βιβλίο
εκπαιδευτικϊν ι/και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του υποτρόφου 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
υπότροφοι που δεν εκπλθρϊςουν το ςφνολο των παραπάνω υποχρεϊςεων αποκλείονται
από κάκε μελλοντικι χρθματοδότθςθ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

Εκταμίευςη τησ υποτροφίασ
Σο εγκρικζν ποςό υποτροφίασ κατατίκεται από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θλεκτρονικά ςε τραπεηικό
λογαριαςμό του υποψθφίου 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.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΕΣΗΙΟ POSTGRADUATE COURSE ΣΗ EULAR
ε περιπτϊςεισ μθ κάλυψθσ του εκάςτοτε διατικζμενου ποςοφ των υποτροφιϊν ι/και
εφόςον εξευρεκοφν ειδικά κονδφλια για το ςκοπό αυτό, το Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μπορεί να
αποφαςίηει τθν κάλυψθ των εξόδων ςυμμετοχισ και παρακολοφκθςθσ του ετιςιου
Postagraduate Course τθσ EULAR για μζλθ τθσ νζουσ ρευματολόγουσ (ειδικοφσ ι
ειδικευόμενουσ) θλικίασ μζχρι 45 ετϊν.
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