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Αθήνα, Οκτώβριος 2019 

 

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ) προκηρύσσει δύο 

(2) θέσεις χορηγικής υποστήριξης συμμετοχής στο Συνέδριο του ECCO 2020 από ιδίους πόρους. Η χορηγική αυτή 

υποστήριξη περιλαμβάνει ΑΥΣΤΗΡΑ τα έξοδα μετάβασης από και προς την τοποθεσία που θα λάβει χώρα το Συνέδριο 

και/ή τα έξοδα διαμονής για όσες ημέρες αυτό διαρκεί μέχρι του ύψους των 500 ευρώ. Υποψηφιότητα μπορούν να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ (info@eomifne.gr) οι ειδικευόμενοι που διανύουν το 

προτελευταίο ή τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους στη Γαστρεντερολογία ή συναφείς Ειδικότητες.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η Γραμματεία της ΕΟΜΙΦΝΕ με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων θα κοινοποιεί τη λίστα στην 

Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΟΜΙΦΝΕ. Η Ε.Ε. θα καταρτίζει σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με 

προτεραιότητα όσων έχουν προφορική ανακοίνωση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που έχει σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στην οποία ο υποψήφιος είναι πρώτος συγγραφέας και ακολούθως όσων 

έχουν αναρτημένη ανακοίνωση με τα ίδια χαρακτηριστικά. Μοναδικό έτερο κριτήριο για την κατάρτιση της σειράς 

θα είναι το βιογραφικό του υποψήφιου. Σε περίπτωση ισοδύναμων βιογραφικών, προτεραιότητα θα έχουν οι 

υποψήφιοι Γαστρεντερολόγοι του τελευταίου έτους ειδίκευσης. Εφόσον υπάρχει ισοδυναμία σε όλα τα παραπάνω 

θα γίνεται κλήρωση στα Γραφεία της ΕΟΜΙΦΝΕ. 

Η Ε.Ε. θα εισηγείται κατόπιν στο Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ τη λίστα με τους υποψήφιους προκειμένου να ληφθεί η τελική 

απόφαση, η οποία και θα κοινοποιείται με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε όλους τους υποψήφιους.   

Χορηγική υποστήριξη σε υποψήφιο μπορεί να αποφασιστεί από το Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ κατόπιν πρότασης του 

Διευθυντή του Τμήματος που ανήκει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι και ο 

Διευθυντής του Τμήματος να έχει εξασφαλίσει το ποσό της απαιτούμενης χορηγίας, το οποίο και θα αποδοθεί στην 

ΕΟΜΙΦΝΕ ώστε να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του συγκεκριμένου υποψήφιου. 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 31/12/2019 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΜΙΦΝΕ   
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