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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πληρεί όλα τα
παρακάτω:
1.
2.
3.

4.

5.

Πτυχίο/ δίπλωμα Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο, αναγνωρισμένο
πτυχίο / δίπλωμα πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά:
Α. Να είναι τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε με τακτοποιημένη την ετήσια
συνδρομή τους.
Β. Να έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας Νευρολογίας.
Γ. Να έχουν ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή στη Νευρολογία με
αντικείμενο την Αγγειακή Νευρολογία
Δ. Να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από
το χρόνο απόκτησης του τίτλου ειδικότητας, κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας.
Ε. Να προσκομίσουν βεβαίωση περί αποδοχής τους από τον διευθυντή
αναγνωρισμένης κλινικής ή εργαστηρίου επεμβατικής αγγειακής
Νευρολογίας ή Νευροακτινολογίας για 2 (δύο) έτη προκειμένου να έχουν
κλινική εκπαίδευση (clinical fellowship, hands-on training) στις
ενδαγγειακές επεμβάσεις του εγκεφάλου.
Οι άνδρες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στην
αξιολόγηση εφ’ όσον :
- έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
- έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές ή
- έχουν αναβολή/εξαίρεση κατάταξης που να καλύπτει το διάστημα
για το οποίο χορηγείται η παρούσα υποτροφία
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μη χορηγεί ή να ανακαλεί την
έγκριση της χορήγησης υποτροφίας, σε περίπτωση που διαπιστώνεται,
σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμη και μετά τη χορήγηση αυτής, ότι δεν
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πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Β΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. μέχρι
17/02/2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας
τους :
1. Ειδική έντυπη – δήλωση συμμετοχής, που χορηγείται από την Ε.Ν.Ε.,
συμπληρωμένη και χωρίς παραλείψεις. Στη δήλωση συμμετοχής, εκτός των
άλλων, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται
τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία.
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (του οποίου η ισχύς να μην έχει
λήξει).
4. Αντίγραφο πτυχίου ή/ και τη νόμιμη αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου, εφόσον
χρειάζεται, που θα περιέχει τον βαθμό του πτυχίου / διπλώματος.
5. Αντίγραφο τίτλου Ειδικότητας Νευρολογίας.
6. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής στη Νευρολογία με αντικείμενο την
Αγγειακή Νευρολογία.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1984, με την οποία να
δηλώνονται τα εξής : «Δηλώνω υπεύθυνα, ότι δεν υπάρχει οικονομική
κάλυψη από άλλη πηγή για το ίδιο θέμα (έμμισθη θέση με σταθερή
μισθοδοσία ή ταυτόχρονη χορηγία από άλλη εταιρεία ή οργανισμό ή
αποζημίωση εξωτερικού). Δηλώνω επίσης, ότι σε περίπτωση που λάβω την
υποτροφία, αποδέχομαι ότι ενδέχεται, σε περίπτωση εκτάκτων εξαιρετικών
περιστάσεων και ειδικών οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων νομικών
μεταβολών, για τις οποίες δεν ευθύνεται η Ε.Ν.Ε. και επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό επί το δυσμενέστερο την οικονομική της κατάσταση, να
διακοπεί η χορήγηση της υποτροφίας μου, μετά από προηγούμενη
ειδοποίηση, χωρίς καμία αξίωσή μου, έναντι της Ε.Ν.Ε. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό υποτροφιών. Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ με
τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό
υποτροφιών».
8. Να υποβάλουν βεβαίωση περί αποδοχής τους από την αναγνωρισμένη
κλινική ή το εργαστήριο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας τα
ακαδημαϊκά έτη 2020-2022.
Αν η αίτηση υποψηφιότητας δεν συνοδεύεται απ’ όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, θεωρείται μη παραδεκτή και ο
υποψήφιος αποκλείεται.
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής,
υποβάλει είτε το πρωτότυπο είτε ακριβές αντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο
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από την επίσημη μετάφρασή του και τη Βεβαίωση Ισοτιμίας του αρμόδιου
φορέα.
Επισημαίνεται ότι :
α. Καμία αίτηση άλλου τύπου πέραν της ως άνω αναφερόμενης ειδικής έντυπης
αίτησης – δήλωσης της Ε.Ν.Ε. δεν θα γίνεται δεκτή για την υποψηφιότητα των
ενδιαφερομένων. Η αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα πιο πάνω
δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατίθεται ή να ταχυδρομείται «επί αποδείξει»
μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας (δηλ.
έως και 17/02/2020).
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν.
β Κατ' εξαίρεση, το πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιους
φορείς μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την εξέταση των
υποψηφίων.
γ. Αν η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν περιέλθει
στην Ε.Ν.Ε. ή περιέλθει εκπρόθεσμα, μολονότι υποβλήθηκε ταχυδρομικά «επί
αποδείξει» εμπρόθεσμα, εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό υπό την
προϋπόθεση της απόδειξης της εμπρόθεσμης υποβολής της υποψηφιότητας. Η
απόδειξη εμπρόθεσμης υποβολής υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και μετά τη
συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.

Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι αιτήσεις θα κριθούν από το ΔΣ της ΕΝΕ. Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων που
πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, δυο επιπλέον κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν
ώστε να επιλεγεί ο υποψήφιος που έχει να επιδείξει το σημαντικότερο ερευνητικό
και κλινικό έργο συγκεκριμένα στο πεδίο της Αγγειακής Νευρολογίας.
1. Στη βαθμολόγηση των υποψηφίων το 80% θα μετρήσει ο αριθμός των
επιστημονικών δημοσιεύσεων στο Pubmed στο αντικείμενο της Αγγειακής
Νευρολογίας
2. Σε βαθμό 20% θα μετρήσει η πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας της
διενέργειας υπερηχογραφικού ελέγχου εξωκράνιων και ενδοκράνιων
αγγείων.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να είναι παρόντες είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της επιτροπής την
ημέρα που θα καθοριστεί και για την οποία θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης
στην ιστοσελίδα και με email
Δ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι υποψήφιοι οφείλουν:
Ι. Να φροντίσουν οι ίδιοι για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Ίδρυμα,
που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι η υποτροφία
καλύπτει έξοδα διαβίωσης λόγω εγκατάστασης (ξενοδοχείο, διαμέρισμα, εστία) και
διαμονής στο εξωτερικό κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, δεν αφορά
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μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εξωτερικού, αλλά εξειδίκευση σε γνωστικό
αντικείμενο της επεμβατικής αγγειακής νευρολογίας σε αναγνωρισμένες κλινικές ή
εργαστήρια.
ΙΙ. Η άσκηση δύναται να μην είναι ενιαία και συνεχόμενη αλλά να ολοκληρώνεται σε
διαφορετικά χρονικά διαστήματα και επιμέρους διαφορετικά ιδρύματα εφόσον
αυτά είναι ισάξια και πληρούν κριτήρια κλινικής εκπαίδευσης επεμβατικών
νευρολόγων. Η συνολική διάρκεια δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 2 (δύο) έτη. Σε
περίπτωση που η υποτροφία διαρκέσει μικρότερο χρόνο θα υπάρξει αναλογική
μείωση του σχετικού ποσού.
-Μετά το πέρας του προγράμματος και τη λήξη της υποτροφίας, οι υπότροφοι
υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Ε.Ν.Ε.: Βεβαίωση του Διευθυντού του
ιδρύματος, με την οποία να πιστοποιείται ότι ο υπότροφος παρακολούθησε καθ’
όλο το χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο δήλωσε στην
Ε.Ν.Ε., στην οποία να περιέχεται και περιληπτική έκθεση των πραγματοποιουμένων
πεπραγμένων.
-Εφόσον τους ζητηθεί να είναι δυνατή η προσκόμιση ενός φωτοαντιγράφου του
μισθωτηρίου (ή των μισθωτηρίων, εφόσον μεσολάβησε αλλαγή τόπου διαμονής) ή
σε περίπτωση διαμονής σε πανεπιστημιακή εστία, βεβαίωση από το αντίστοιχο
πανεπιστήμιο.
- Σε περίπτωση έναρξης της υποτροφίας νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος τα
παραπάνω πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη.

Ζ΄ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1.
H καταβολή του εγκεκριμένου ποσού της υποτροφίας πραγματοποιείται
αφού υποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και εγκριθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. Η καταβολή θα γίνεται τμηματικά σε χρονικά
διαστήματα κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση
ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι
που το επιβάλλουν.
3.
Η υποτροφία αφορά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2022 (παράταση επιτρέπεται
δικαιολογημένα είτε εάν αποδεδειγμένα υπάρχει γνωστή εντός του ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021 συγκεκριμένη ημερομηνία αποδοχής από ίδρυμα του εξωτερικού
με έναρξη εντός του 2021 είτε εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε διαδικαστικούς
λόγους όπως αποδοχή έγκρισης αίτησης που έχει πρωτοκολληθεί εντός του 20202021 ).
Επιτρέπεται η έναρξη νωρίτερα εντός του 2020.
Αναστολή έναρξης της υποτροφίας ή ενδιάμεσα δεν προβλέπεται. Σε
περίπτωση έκτακτου γεγονότος ή αίτησης του υποτρόφου η υποτροφία
διακόπτεται.
4.
Παραβίαση των πιο πάνω όρων έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του
υποτρόφου να επιστρέψει στην Ε.Ν.Ε. το συνολικό ποσό της υποτροφίας.
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Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η Ε.Ν.Ε. χορηγεί στον υπότροφο συνολικά το ποσό των:
#12.000,00 € # (δώδεκα χιλιάδες ευρώ) με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει
οικονομική κάλυψη από άλλη πηγή για το ίδιο θέμα (έμμισθη θέση στο εξωτερικό
με σταθερή μισθοδοσία ή ταυτόχρονη χορηγία από άλλη εταιρεία ή οργανισμό για
τον ίδιο λόγο). Η μισθοδοσία από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα εφόσον ο
υπότροφός έχει μόνιμη σχετική εργασία δεν είναι λόγος αποκλεισμού εκτός αν
προβλέπεται αποζημίωση εξωτερικού. Νόμιμες επιβαρύνσεις, φόροι και κρατήσεις
εάν προκύψουν επιβαρύνουν τον αποδέκτη.
Σε περίπτωση όλως εξαιρετικών περιστάσεων και ειδικών οικονομικών
συνθηκών ή απρόβλεπτων νομικών μεταβολών, για τις οποίες δεν έχει καμία
ευθύνη η Ε.Ν.Ε και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό δυσμενώς την οικονομική της
κατάσταση, η χορήγηση της υποτροφίας μπορεί να διακοπεί μετά από ενημέρωση
εκ μέρους της Ε.Ν.Ε., χωρίς άλλη αξίωση εκ μέρους των υποτρόφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις στις
κανονιστικές διατάξεις, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους ή συνθήκες.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019
Το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε
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