
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 
Μετά απόφαση του ΔΣ της ΕΝΕ όπως και στο προηγούμενο Πανελλήνιο Συνέδριο 
στην Αλεξανδρούπολη και στις Θεματικές Συναντήσεις, θα ισχύσει πρόγραμμα 
επιδότησης για ειδικευόμενους και νέους ειδικούς και για το Πανελλήνιο Συνέδριο 
στην Καλαμάτα. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτείται αποκλειστικά από την ΕΝΕ 
παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η αυξημένη συμμετοχή 
χορηγών εταιρειών να εξασφαλίσει κάλυψη και αρκετών νέων συναδέλφων. 
 
Κατά συνέπεια όσοι από τους νεότερους συναδέλφους δεν έχουν δυνατότητα 
κάλυψης μέσω χορηγών εταιρειών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο παρόν 
πρόγραμμα σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 

- Οι αιτούντες να είναι ενεργά και τακτοποιημένα μέλη της ΕΝΕ 
- Υποβολή αίτησης έως τις 24/3/2017 

 
Το πρόγραμμα διακρίνει 3 κατηγορίες συμμετεχόντων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κάλυψη εγγραφής -διαμονής και μεταφοράς* 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Κάλυψη εγγραφής- διαμονής 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κάλυψη εγγραφής 
* για όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε δείτε παρακάτω  
 
 
ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
έως και 6 έτη από την λήψη ειδικότητας 
αίτηση στις κατηγορίες Α-Β-Γ 
καθώς οι σχετικές θέσεις είναι περιορισμένες λόγω περιορισμού στα δωμάτια που 
έχουν διατεθεί, θα αξιολογηθούν κατά σειρά: 
- η συμμετοχή με εργασία 
- η δυνατότητα διαμονής σε δίκλινο (με άλλο συνάδελφο με ταυτόχρονη αντίστοιχη 
δήλωση) 
- τα λιγότερα έτη από την λήψη ειδικότητας 
- η συμμετοχή ανά περιοχή και η ώρα και ημέρα αποστολής της αίτησης 
 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 
- για την Κατηγορία Α: ειδικευόμενοι σε Νευρολογικές Κλινικές έως και τις 
εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
- για την Κατηγορία Β : μπορεί να υποβάλλουν αίτηση και ειδικευόμενοι που είναι σε 
αναμονή έναρξης ειδικότητας ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
- για την Κατηγορία Γ: δεν ισχύει ο περιορισμός της συμμετοχής με εργασία 
 
Σε περίπτωση αριθμού αιτήσεων που είναι μεγαλύτερος της διαθεσιμότητας θα 
αξιολογηθούν: τα περισσότερα έτη στην ειδικότητα, η δυνατότητα διαμονής σε 
δίκλινο (με άλλο συνάδελφο με ταυτόχρονη αντίστοιχη δήλωση), η συμμετοχή ανά 
κλινική και περιοχή και η ώρα και ημέρα αποστολής της αίτησης 
 
* σχετικά με την κάλυψη της μεταφοράς στην Κατηγορία Α 



Καλύπτεται μεταφορά με δημόσια μέσα μεταφοράς με την απόδειξη του εισιτηρίου για όσους 
επιλεγούν στην κατηγορία Α. Καλύπτεται επίσης αεροπορικό εισιτήριο  με την επίδειξη του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου (οικονομική θέση +1 αποσκευή) εφόσον τα εισιτήρια εκδοθούν 
προσωπικά από τους ενδιαφερόμενους έως τις  2/5 (σχετική ενημέρωση της γραμματείας της 
ΕΝΕ με email) και έως το ποσό των 200 Ε. 
Κάλυψη κόστους καυσίμων σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για την κατηγορία 
Α μπορεί να γίνει με βάση μέγιστο ποσό αποζημίωσης 0,2 x χιλιομετρική απόσταση από τον 
τόπο εργασίας εφόσον υπάρχουν σχετικά παραστατικά μέχρι την τιμή αυτή. Σε περίπτωση 
κίνησης με το ίδιο όχημα περισσότερων του ενός δικαιούχων των κατηγοριών Α,Β.Γ. η 
αποζημίωση αυξάνεται ανάλογα έως το ύψος των παραστατικών. Δεν αποζημιώνονται έξοδα 
διοδίων.  
 
Σχετική φόρμα υποβολής: 
παρακαλούμε αποστείλετε με email: στη διεύθυνση: info@jneurology.gr 
το αργότερο έως τις 24/3/2017 


