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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Η εξωστρέφεια, η βελτίωση των γνώσεων των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων και η
ανάπτυξη συνεργειών με διεθνή ενδοκρινολογικά κέντρα αποτελούν προτεραιότητα
στις ημέρες μας. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εισηγούμαστε τον
παρακάτω κανονισμό χορήγησης υποτροφιών στα μέλη της ΕΕΕ, τακτικά, πάρεδρα
και δόκιμα. Τονίζεται ότι τα αναγραφόμενα ποσά είναι ενδεικτικά. Το χρηματικό
ύψος και ο αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζονται από την ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση για το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από σχετική εισήγηση
του ΔΣ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α] Για Ειδικευμένους: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι τακτικό ή πάρεδρο μέλος της
ΕΕΕ-ΠΕΕ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός ή δύο ετών για
Κλινική/Βασική/Μεταφραστική έρευνα ή μετεκπαίδευση. Κάθε μέλος δύναται να
λάβει υποτροφία για μια και μόνη φορά.
Α1) Σκοπός της υποτροφίας είναι η ολοκλήρωση κλινικής ή εργαστηριακής μελέτης
ή/και η απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Α2 του παρόντος. Ως
Μέντορας του υποψηφίου θα είναι μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ (τακτικό ή πάρεδρο), ο
οποίος θα συντονίζει τη συνεργασία με το κέντρο του εξωτερικού. Προϋποθέσεις
δήλωσης υποψηφιότητας είναι: α) Συνάφεια του επιστημονικού έργου του
Μέντορα με το αντικείμενο της αιτούμενης υποτροφίας β) Αναλυτική έκθεση του
ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί. γ)
Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνας/μετεκπαίδευσης στο
συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.α.) δ) Επιστολή αποδοχής του
υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης ε) υποβολή προς δημοσίευση
στο περιοδικό HORMONES άρθρου ανασκόπησης σχετικού με το αντικείμενο της
αιτούμενης εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης.
Α2) Τα επιστημονικά αντικείμενα των υποτροφιών αφορούν ενδεικτικά
Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπόφυση, Θυρεοειδής, Επινεφρίδια, Αναπαραγωγή,
Μεταβολισμός ασβεστίου, Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού (σπάνια
μεταβολικά νοσήματα), Παχυσαρκία, Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Λιπίδια, ΨυχοΝευρο-Ενδοκρινολογία, Φυσιολογία. Η προκήρυξη θα γίνεται τον μήνα
Ιανουάριο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας την 31η Ιουλίου.
Α3) Χορηγούνται έως δύο υποτροφίες ετησίως των 20.000€ ανά άτομο/έτος, μία για
κάθε ειδικό γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας. Σε περίπτωση που
πρόκειται για ιατρό που εργάζεται στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο χορηγείται ετήσια
επιδότηση 10.000€. Αν όμως πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών, τότε χορηγείται
το συνολικό πόσο των 20.000€ /έτος.
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Α4) Κριτήρια επιλογής αποτελούν: α) Το βιογραφικό και το επιστημονικό έργο του
υποψηφίου β) Το επιστημονικό έργο του Μέντορα γ) Το εκτιμώμενο επιστημονικό
και κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος δ) Η εξειδίκευση του κέντρου στο
ερευνητικό/μετεκπαιδευτικό αντικείμενο ε) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του
υποψηφίου εντός της ΕΕΕ.
Α5) Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή με τη
συμμετοχή άνευ δικαιώματος ψήφου του προεδρείου του αντίστοιχου
επιστημονικού τμήματος. Η απόφαση θα επικυρώνεται από το ΔΣ κατά τα
προβλεπόμενα από το καταστατικό. Οι κρίσεις και οι τελικές αποφάσεις θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ-ΠΕΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου.
Α6) Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων είναι:
i. Εντός μηνός από την ολοκλήρωση του 50% του χρόνου της υποτροφίας να
καταθέσουν στην ΕΕΕ έκθεση προόδου συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο
σχολιασμό του Επιβλέποντος. Τα ανωτέρω θα αξιολογούνται κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο Α5 του παρόντος και θα αποφασίζεται η
συνέχιση της χρηματοδότησης.
ii. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΕ με
συναφή θεματολογία, όποτε τους ζητηθεί, για δύο (2) τουλάχιστον έτη μετά
την ολοκλήρωση της υποτροφίας.
iii. Εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της υποτροφίας απαιτείται η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕ-ΠΕΕ και
η υποβολή προς κρίση για δημοσίευση συναφούς πρωτότυπου άρθρου ή
ανασκόπησης στο περιοδικό της ΕΕΕ-ΠΕΕ (Hormones).
Α7) Τα ανωτέρω θα συνομολογούνται σε συμφωνητικό μεταξύ της ΕΕΕ και του
Υπότροφου και θα προβλέπονται οικονομικές ρήτρες αθέτησης της συμφωνίας.
Β] Για Ειδικευόμενους: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Ειδικευόμενος στην
Ενδοκρινολογία στο τρίτο ή τέταρτο έτος και δόκιμο μέλος της ΕΕΕ. Το πρόγραμμα
θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών. Κάθε δόκιμο μέλος δύναται να λάβει υποτροφία για
μία και μόνη φορά.
Β1) Σκοπός της υποτροφίας είναι η λήψη ειδικής εκπαίδευσης ή/και η συμμετοχή
σε κλινική ή εργαστηριακή έρευνα σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως
περιγράφονται στην παράγραφο Β2 του παρόντος. Προϋποθέσεις δήλωσης
υποψηφιότητας είναι: α) Εισήγηση του Διευθυντή της κλινικής στην οποία ανήκει,
από τον οποίο αναμένεται και η διασύνδεση με το κέντρο εκπαίδευσης β)
Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος
ενδιαφέροντος γ) Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου
έρευνας/εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.α.)
δ) Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης ε)
υποβολή προς δημοσίευση στο περιοδικό HORMONES άρθρου ανασκόπησης
σχετικού με το αντικείμενο της αιτούμενης εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης.

Β2) Τα επιστημονικά αντικείμενα των υποτροφιών αφορούν ενδεικτικά:
Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπόφυση, Θυρεοειδής, Επινεφρίδια, Αναπαραγωγή,
Μεταβολισμός ασβεστίου, Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού (σπάνια
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μεταβολικά νοσήματα), Παχυσαρκία, Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Λιπίδια, ΨυχοΝευρο-Ενδοκρινολογία, Φυσιολογία. Η προκήρυξη θα γίνεται τον μήνα Ιανουάριο με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας την 31η Ιουλίου.
Β3) Χορηγούνται έως δύο υποτροφίες ετησίως των 6000€ ανά άτομο, μία για κάθε
ειδικό γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας
Β4) Κριτήρια επιλογής αποτελούν : α) Η συστατική επιστολή του Διευθυντή της
κλινικής β) Το βιογραφικό του υποψηφίου γ) Το επιστημονικό έργο του κέντρου
εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Β5) Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή με τη
συμμετοχή άνευ δικαιώματος ψήφου του προεδρείου του αντίστοιχου
επιστημονικού τμήματος και ενός μέλους από την επιτροπή Ειδικευομένων. Η
απόφαση θα επικυρώνεται από το ΔΣ κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.
Οι κρίσεις και οι τελικές αποφάσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ-ΠΕΕ
μέχρι την 31η Οκτωβρίου.
Β6) Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων είναι :
i. Εντός μηνός από την ολοκλήρωση της υποτροφίας να καταθέσουν έκθεση
προόδου/εκπαίδευσης με τον αντίστοιχο σχολιασμό του Εκπαιδευτή.
ii. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΕ με
συναφή θεματολογία, όποτε τους ζητηθεί, για δύο (2) τουλάχιστον έτη μετά
την ολοκλήρωση της υποτροφίας.
Β7) Τα ανωτέρω θα συνομολογούνται σε συμφωνητικό μεταξύ της ΕΕΕ και του
Υπότροφου και θα προβλέπονται οικονομικές ρήτρες αθέτησης της συμφωνίας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
EUROPEAN BOARD EXAMINATION IN ENDOCRINOLOGY, DIABETES AND
METABOLISM ΤΗΣ EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY (ESE).
Α) Η ΕΕΕ χρηματοδοτεί την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων με
συναφές με την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας αντικείμενο. Η δυνατότητα
αυτή δίνεται σε τακτικά, δόκιμα και πάρεδρα μέλη. Η υποτροφία χορηγείται για
μια και μόνη φορά σε κάθε μέλος. Σκοπός των υποτροφιών είναι η βελτίωση του
γνωστικού επιπέδου των συναδέλφων και η ενίσχυση του εγχώριου
επιστημονικού έργου. Χορηγούνται έως δύο (2) υποτροφίες ανά ημερολογιακό
έτος συνολικού ποσού μέχρι 5.000€ (έως 2.500€ για κάθε υποτροφία). Για την
υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται : α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου με το
βιογραφικό του β) Το αναλυτικό πρόγραμμα του μεταπτυχιακού που επιθυμεί
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να παρακολουθήσει γ) Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή δ) Επιστολή
αποδοχής από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού.
Β) Η ΕΕΕ χρηματοδοτεί την παρακολούθηση αναγνωρισμένων σεμιναρίων
ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε ειδικά και συναφή με την ειδικότητα της
Ενδοκρινολογίας αντικείμενα (πχ υπερηχογράφημα) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η
δυνατότητα αυτή δίνεται σε τακτικά και πάρεδρα μέλη. Η υποτροφία
χορηγείται για μια και μόνη φορά σε κάθε μέλος. Σκοπός των υποτροφιών είναι
η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των συναδέλφων.
Χορηγούνται έως δέκα (10) υποτροφίες συνολικού ποσού μέχρι 15.000€ (έως
1.500€ για κάθε υποτροφία). Για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται : α)
Αίτηση του ενδιαφερόμενου με το βιογραφικό β) Το αναλυτικό πρόγραμμα του
σεμιναρίου ενδιαφέροντος γ) Τεκμηρίωση της πιστοποίησης του σεμιναρίου δ)
Επιστολή αποδοχής από τον υπεύθυνο του σεμιναρίου.
Γ) Η ΕΕΕ καλύπτει πλήρως το κόστος συμμετοχής τις εξετάσεις του European
Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism της European
Society of Endocrinology (ESE) για τακτικά μέλη που συμμετείχαν με επιτυχία σε
αυτές. Το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στο μέλος μετά την προσκόμιση του
σχετικού παραστατικού και της βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις. Τα ονόματα
των επιτυχόντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ-ΠΕΕ στην περιοχή
«Διακρίσεις Μελών»
Οι υποψηφιότητες για Α και Β υποβάλλονται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε
έτους. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή για
την περίπτωση Α, ενώ για τη Β γίνεται κοινή εισήγηση της Επιτροπής ΕΣΥ και
Ελεύθερων Επαγγελματιών. Οι αποφάσεις επικυρώνονται από το ΔΣ κατά τα
προβλεπόμενα από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέχρι την
τακτική Γενική Συνέλευση του έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ. Το
ποσό θα καταβάλλεται από την ΕΕΕ στον υπότροφο μετά την προσκόμιση των
σχετικών παραστατικών.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (travel grants)
Α) Χορηγούνται υποτροφίες σε δόκιμα, τακτικά και πάρεδρα μέλη μέχρι του ποσού
των 20.000€ ανά ημερολογιακό έτος για την παρακολούθηση συγκεκριμένων
ευρωπαϊκών συνεδρίων, ήτοι ονομαστικά ECE, ETA, EASD, και επιπλέον 5.000€
ετησίως για την παρακολούθηση του ENDO. Πρωτεύοντα κριτήρια επιλογής είναι:
α) Πρώτο όνομα σε εργασία που έχει γίνει δεκτή, με προτεραιότητα των προφορικών
ανακοινώσεων β) Ενεργός συμμετοχή του μέλους της ΕΕΕ στο συνέδριο (πχ
ομιλητής, ομάδα εργασίας, κλπ). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός της
προθεσμίας της προκήρυξης, περιοριστικά το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν την
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου. Τ ο 50% του ποσού των χορηγιών θα
διατίθεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες πλην των πανεπιστημιακών. Για την
επιλογή τους θα διενεργείται κλήρωση μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κάθε
ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να κληρωθεί μία φορά το χρόνο. Η επιλογή των
υποτρόφων γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και επικυρώνεται από το ΔΣ
κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό, εντός μηνός από τη λήξη της
προθεσμίας. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ. Για τα
ευρωπαϊκά συνέδρια το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι τα 1.500€, ενώ για
το ENDO μέχρι τα 2.500€.
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Οι συναλλαγές (εγγραφή, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή) θα πραγματοποιούνται
από τους υπότροφους. Τα χρήματα της επιχορήγησης θα εκταμιεύονται από την
ΕΕΕ μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Δίδεται δε η δυνατότητα
προκαταβολής του 50% της υποτροφίας.
Β) Χορηγούνται υποτροφίες εγγραφής σε δόκιμα, τακτικά και πάρεδρα μέλη, για
την παρακολούθηση συνεδρίων εσωτερικού, ενδοκρινολογικού ενδιαφέροντος, τα
οποία έχουν τα εξής κατά προτεραιότητα χαρακτηριστικά: α) Διεθνούς εμβέλειας β)
Πανελλήνιας εμβέλειας γ) Εξειδικευμένης Θεματολογίας. Οι οργανωτικές επιτροπές
που επιθυμούν να λάβουν τη σχετική χορηγία της ΕΕΕ, οφείλουν να αποστείλουν
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία του συνεδρίου: α) σχετικό αίτημα
β) το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου β) το ύψος της εγγραφής για Ειδικούς
και Ειδικευόμενους. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και
ακολουθεί εισήγηση στο ΔΣ. Τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι: α) Πρώτο
όνομα σε εργασία που έχει γίνει δεκτή, με προτεραιότητα των προφορικών
ανακοινώσεων β) Ενεργός συμμετοχή του μέλους της ΕΕΕ στο συνέδριο (πχ
ομιλητής, ομάδα εργασίας, κλπ) γ) Ειδικευόμενος στο τέταρτο έτος της ειδικότητας
δ) Κλήρωση, όταν τα προηγούμενα κριτήρια δεν επαρκούν. Η επιλογή των
υποτρόφων γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και επικυρώνεται από το ΔΣ
κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό εντός μηνός από τη λήξη της
προθεσμίας. Τ ο 50% του ποσού των χορηγιών θα διατίθεται για τους ελεύθερους
επαγγελματίες πλην των πανεπιστημιακών. Για την επιλογή τους θα διενεργείται
κλήρωση μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα
μπορεί να κληρωθεί μία φορά το χρόνο. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΕΕΕ. Οι οικονομικές συναλλαγές διενεργούνται από την ΕΕΕ. Το
συνολικό χρηματικό ύψος είναι μέχρι τα 15.000€ ετησίως.
Γ) Στην περίπτωση χορηγίας υποτροφιών παρακολούθησης συγκεκριμένου
συνεδρίου από φαρμακευτική ή ιατροβιοτεχνολογική εταιρεία ορίζονται τα εξής :
1. Το ποσό επιχορήγησης, ο αριθμός των υποτροφιών και τα κριτήρια επιλογής
καθορίζεται από το ΔΣ βάσει του ύψους της χορηγίας και τους ειδικούς
όρους της σχετικής σύμβασης.
2. Οι ονομαστικές χορηγίες υποτροφίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι
υποτροφίες
θα προκηρύσσονται από το ΔΣ και η επιλογή των
υποτρόφων θα γίνεται με κριτήρια: α) Πρώτο όνομα σε εργασία που έχει
γίνει δεκτή, με προτεραιότητα των προφορικών ανακοινώσεων β) Ενεργός
συμμετοχή του μέλους της ΕΕΕ στο συνέδριο (πχ ομιλητής, ομάδα
εργασίας, κλπ) γ) Ειδικευόμενος στο τέταρτο έτος της ειδικότητας δ)
Κλήρωση, όταν τα προηγούμενα κριτήρια δεν επαρκούν. Τ ο 50% του
ποσού των χορηγιών θα διατίθεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες
πλην των πανεπιστημιακών. Για την επιλογή τους θα διενεργείται κλήρωση
μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα
μπορεί να κληρωθεί μία φορά το χρόνο.

