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Κανονισμός Προκήρυξης και Απονομής των Υποτροφιών του Ελληνικού Κολλεγίου
Νεφρολογίας και Υπέρτασης (ΕΚΟΝΥ)
Οι υποτροφίες προκηρύσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους και ως προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαρτίου του ιδίου έτους της προκήρυξης.
1. Όροι συμμετοχής
Μέλος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. ταμειακώς τακτοποιημένο.
Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ειδικών υποτροφία μπορεί να χορηγηθεί σε
ειδικευόμενο επαρκώς αιτιολογημένη.
Εφόσον η υποτροφία απαιτεί διαβίωση στο εξωτερικό είναι απαραίτητη πολύ καλή
γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
2. Αντικείμενα υποτροφίας
Βασική έρευνα, Τομείς της Παθολογίας που άπτονται της ειδικότητας της
Νεφρολογίας, Κλινική Νεφρολογία ή Βιοτεχνολογία Εξωνεφρικής Κάθαρσης σε
Κέντρο του Εξωτερικού ή κέντρου του εσωτερικού και όσα θέματα άπτονται του
αντικειμένου της Υπέρτασης
3. Δικαιολογητικά
Α. Αίτηση όπου θα αναφέρονται το αντικείμενο της έρευνας ή μετεκπαίδευσης
και το προτεινόμενο κέντρο. Μία πρόσφατη φωτογραφία του / της υποψηφίου
μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη στην επάνω δεξιά γωνία της αίτησης.
Β. Βιογραφικό Σημείωμα.
Γ. Τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη
γλώσσα, π.χ. από το Βρετανικό Συμβούλιο, τα Γαλλικό, Ιταλικό ή Γερμανικό
Ινστιτούτο.
Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την ανάγκη προσκόμισης τίτλου γνώσης της ξένης
γλώσσας εφόσον έχει εργαστεί τουλάχιστον επί εξάμηνο σε Νοσοκομείο της χώρας
προορισμού ή έχει φοιτήσει σε Σχολείο ή Πανεπιστήμιο αυτής.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα διότι
δεν επιστρέφονται. Η ημερομηνία αποστολής βεβαιώνεται από τη σφραγίδα του
Ταχυδρομείου.
Δ. Τουλάχιστον ένα προτεινόμενο όνομα που θα μπορούσε να γράψει συστατική
εμπιστευτική επιστολή για τον υποψήφιο. Η Επιτροπή Υποτροφίας μπορεί, κατά
την κρίση της, να απευθυνθεί και σε τρίτους για συστατική επιστολή.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος ή ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία
κατά τη διάρκεια αυτής της μετεκπαίδευσης/έρευνας.
Ζ. Για τη λήψη της υποτροφίας από μέλη που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ε.Σ.Υ., Πανεπιστήμιο) απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η
προσκόμιση, από τον υποψήφιο, άδεια του διευθυντή του τμήματος στο οποίο
υπηρετεί.
4. Επιτροπή Υποτροφίας
4.1 Είναι τριμελής (3) και αποτελείται από τρία μέλη του ΕΚΟΝΥ τα οποία
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ανά διετία. Ο πρόεδρος της επιτροπής
ορίζεται από το ΔΣ.
4.2 Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου του ιδίου έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
HELLENIC COLLEGE OF NEPHROLOGY AND HYPERTENSION
_______________________________________________________________________________________________

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Γεώργιος Βέργουλας
Αντιπρόεδρος
Κώστας Μπαρμπούτης
Γεν. Γραμματέας
Γρηγόριος Δήμας
Ταμίας
Θεόδωρος Τούμπουρας
Ειδ. Γραμματέας
Ειρήνη Βασιλείου
Μέλη
Ειρήνη Γράψα
Δημήτριος Αγαπάκης
Αναπλ. Μέλη
Μαρία Καλιεντζίδου
Ευάγγελος Ψωμάς
Νίκος Πρασσάς
-------EXECUTIVE
COMMITTEE
President
Georgios Vergoulas
Vice-President
Kostas Barboutis
Secreatary General
Grigorios Dimas
Treasurer
Theodoros Toumbouras
Ass. Secretary
Eirini Vasileiou
Members
Eirini Grapsa
Dimitrios Agapakis
Ass. Members
Maria Kalientzidou
Evangelos Psomas
Nikos Prassas

5. Διάρκεια της υποτροφίας
Οι υποτροφίες απονέμονται τον Ιούνιο κάθε έτους και έχουν διάρκεια ενός
εξαμήνου ή ενός έτους. Ο αριθμός των υποτροφιών ορίζεται από το Δ.Σ. του
ΕΚΟΝΥ, που μπορεί να τροποποιεί τον κανονισμό υποτροφιών εφόσον υπάρχει
σοβαρός λόγος.
6. Υποχρεώσεις υποτρόφου
6.1 Επιστολή στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος γίνεται δεκτός από το
προτεινόμενο Κέντρο εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης.
6.2 Έκθεση απόδοσης του / της υποτρόφου μία (1) φορά για τις εξάμηνες
υποτροφίες και δύο (2) φορές το χρόνο για την ετήσια υποτροφία. Η παράλειψη
υποβολής της παραπάνω έκθεσης αποτελεί λόγο διακοπής της υποτροφίας.
6.3 Μετά τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να παρουσιάσει την
εργασία του σε μια από τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
6.4 Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του μέσα σε έξι ή δώδεκα
μήνες για τις εξάμηνες και ετήσιες υποτροφίες αντίστοιχα, χάνει την
υποτροφία.
7. Οικονομικές παροχές
7.1 Το συνολικό ποσό της υποτροφίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων
(εισιτήρια, παραμονή), είναι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις εξάμηνες
υποτροφίες και έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τις ετήσιες υποτροφίες εφόσον ο
/ η υπότροφος κατέχει έμμισθη θέση. Εάν ο / η υπότροφος δεν κατέχει έμμισθη
θέση, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και δώδεκα
χιλιάδες (12.000) ευρώ.
7.2 Η υποτροφία καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποτρόφου σε δύο (2) ισόποσες δόσεις για τις
εξάμηνες και τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις για τις ετήσιες υποτροφίες.
8. Διαδικασία επιλογής
8.1 Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται η προϋπηρεσία και η επίδοση (βιογραφικό
σημείωμα), το ήθος και η συνεργασιμότητα (συστατικές επιστολές), το
προτεινόμενο αντικείμενο μετεκπαίδευσης και το γεγονός ότι ο υποψήφιος δεν
έχει κάνει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στο παρελθόν (χωρίς αυτό να αποτελεί
αίτιο αποκλεισμού).
8.2 Διαδικτυακή συνέντευξη του υποψηφίου με τα μέλη της επιτροπής
υποτροφίας.
8.3 Η ψηφοφορία από την επιτροπή είναι ανοικτή και δικαιολογημένη.
8.4 Η επιτροπή υποτροφίας βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία μέλη της.
8.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ο υπότροφος
επιλέγεται με κλήρο.
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