ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου
(ΕΟΜΙΦΝΕ) προκηρύσσει μια (1) υποτροφία διάρκειας 12 μηνών και ποσού 15.000 ευρώ για
εκπαίδευση και έρευνα σε αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού στον τομέα των Ιδιοπαθών
Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) για το έτος 2022. Υποψηφιότητα μπορούν αν
υποβάλλουν όλα τα μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ που θα έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας
της Γαστρεντερολογίας την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποτροφίας και δεν κατέχουν
έμμισθη θέση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η υποτροφία αρχίζει εντός του έτους για
το οποίο έχει προκηρυχθεί.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος θα περιγράφει με σαφήνεια το αντικείμενο έρευνας –
εκπαίδευσης και τα στοιχεία του προτεινόμενου Κέντρου του εξωτερικού. Η επισύναψη της
ερευνητικής πρότασης, εφόσον προβλέπεται, διαρθρωμένης με τη δομή: περίληψη –
εισαγωγή – στόχοι – μεθοδολογία – χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης – σημαντικότητα επιρροή στα ΙΦΝΕ θα προσμετρήσει θετικά στην αξιολόγηση του υποψήφιου.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιητικό επάρκειας της καθομιλουμένης γλώσσας (δε θα θεωρείται απαραίτητη η
γνώση της επίσημης γλώσσας του κράτους στο οποίο βρίσκεται το προτεινόμενο Κέντρο
εφόσον είναι αποδεκτή από το Κέντρο η επάρκεια άλλης γλώσσας που θα χρησιμοποιείται
στο χώρο εργασίας).
4. Πρωτότυπη πρόσκληση/βεβαίωση αποδοχής του υποψήφιου από το προτεινόμενο Κέντρο
ως υπότροφου όπου θα ορίζεται σαφώς η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής του, η
αποδοχή των όρων χρηματοδότησής του από την ΕΟΜΙΦΝΕ και η πρόθεση ανάθεσης
συγκεκριμένου ερευνητικού έργου στον υποψήφιο με επακόλουθη δέσμευση ότι στις

δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από το έργο αυτό θα αναφέρεται ρητά ότι ήταν υπότροφος
της ΕΟΜΙΦΝΕ.
5. Συστατική επιστολή από δύο Μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ, όπου θα αναφέρουν ότι γνωρίζουν τον
υποψήφιο και πιστοποιούν το ειδικό ενδιαφέρον του στα ΙΦΝΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) της ΕΟΜΙΦΝΕ μπορεί, κατά την κρίση του, να απευθυνθεί και σε άλλα πρόσωπα πέραν
των προτεινομένων από τον υποψήφιο για συστατική επιστολή ή εμπιστευτικές
πληροφορίες.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση από έτερο
φορέα για τη χρονική διάρκεια ισχύος της προκηρυχθείσας υποτροφίας. Σε περίπτωση που
έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ο υποψήφιος οφείλει να το κοινοποιήσει στην αίτησή του. Η
παράλληλη αυτή χρηματοδότηση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση χωρίς να
αποτελεί ωστόσο αίτιο αποκλεισμού από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που εσκεμμένα
αποκρύψει μια τέτοια πληροφορία η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος υποχρεούται
να επιστρέψει το ποσό που έχει έως τη στιγμή εκείνη λάβει.
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος όπου θα αποτυπώνεται
η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
8. Συνέντευξη με τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της
ΕΟΜΙΦΝΕ (info@eomifne.gr) και παράλληλα να σταλούν και ταχυδρομικά μέχρι τις
31/12/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή παραλαβή αυτών
μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψήφιου από τη διαδικασία αξιολόγησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ με το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων θα
προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων και

κατόπιν θα τα κοινοποιεί στην Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΟΜΙΦΝΕ. Η Ε.Ε. θα
καταρτίζει αιτιολογημένο πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων βαθμολογώντας τους σε
κλίμακα 1-10 έχοντας λάβει υπόψη τα εξής κριτήρια (κατά σειρά βαρύτητας): το ειδικό
ενδιαφέρον ενασχόλησης με τα ΙΦΝΕ όπως αυτό θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό
σημείωμα και τις συναφείς δραστηριότητες του υποψηφίου, τη συνολική επιστημονική
επίδοσή του στη Γαστρεντερολογία, το ήθος του, το προτεινόμενο αντικείμενο εκπαίδευσης
– έρευνας, την επιρροή σε διεθνές επίπεδο του Κέντρου εκπαίδευσης – έρευνας, τη
συνεργασία με τους συναδέλφους και την οικονομική του κατάσταση. Η Ε.Ε. θα εισηγείται
κατόπιν στο Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ τον πίνακα αξιολόγησης και τον υποψήφιο που θεωρεί
καταλληλότερο για την υποτροφία. Το Δ.Σ. δε δεσμεύεται από την εισήγηση της Ε.Ε. και
μπορεί να επιλέξει αιτιολογημένα άλλο υποψήφιο. Η οριστική απόφαση θα λαμβάνεται από
το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίασή του. Η απόφαση θα κοινοποιείται γραπτώς σε όλους τους
υποψήφιους. Η υποτροφία θα απονέμεται στον υποψήφιο που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜΙΦΝΕ στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει βραχεία (500-1000 λέξεις) έκθεση πεπραγμένων
τον 4ο, 8ο και 12ο μήνα από την έναρξη ισχύος της υποτροφίας. Η έκθεση θα συνοδεύεται από
έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντή ή Επιβλέποντος τον υπότροφο του Κέντρου εκπαίδευσης
- έρευνας, όπου θα επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο της έκθεσης.
2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του εντός του έτους προκήρυξης, χάνει
την υποτροφία και αυτή χορηγείται στον πρώτο επιλαχόντα.
3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει παράλληλη χρηματοδότηση από άλλο φορέα
οφείλει να το κοινοποιήσει στην ΕΟΜΙΦΝΕ. Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του Δ.Σ. να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τις υπολειπόμενες δόσεις. Η εσκεμμένη
απόκρυψη της λήψης παράλληλης χρηματοδότησης θα αποτελέσει αίτιο διακοπής της

υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου και αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο
το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΟΜΙΦΝΕ.
4. Ο υπότροφος υποχρεούται να αναφέρει σε κάθε ανακοίνωση σε Ελληνικό ή Διεθνές
Συνέδριο και σε κάθε δημοσίευση που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της υποστηριζόμενης
από την ΕΟΜΙΦΝΕ έρευνάς του, ότι η συγκεκριμένη εργασία χρηματοδοτήθηκε από τη
ΕΟΜΙΦΝΕ.
5. Ο υπότροφος υποχρεούται να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς του υπό την
μορφή ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ ανεξάρτητα με την παρουσίασή τους σε
διεθνή συνέδρια. Παραμένει δε στη διακριτική ευχέρεια της ΕΟΜΙΦΝΕ να προσκαλέσει τον
υπότροφο να παρουσιάσει τη συνολική ερευνητική του δραστηριότητα σε ειδική συνεδρία
στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας του.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ποσό της υποτροφίας θα καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας που έχει εκχωρήσει προς
το σκοπό τούτο ο υπότροφος στη Γραμματέα της ΕΟΜΙΦΝΕ. Η καταβολή θα γίνεται σε τρεις
(3) ισόποσες δόσεις των 5000 ευρώ εκάστη: η 1η δόση τον 1ο μήνα από την ημερομηνία
έναρξης της υποτροφίας, η 2η δόση τον 5ο μήνα κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ
της έκθεσης πεπραγμένων του πρώτου τετράμηνου και η 3η δόση τον 9ο μήνα κατόπιν
έγκρισης από το Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ της έκθεσης πεπραγμένων του δεύτερου τετράμηνου.
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται την άμεση διακοπή της
υποτροφίας με υπαιτιότητα του υποτρόφου.
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