Προκήρυξη υποτροφιών
Η συμμετοχή σε συνέδρια αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία τόσο για την παρουσίαση του
ερευνητικού έργου, όσο και για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μέσω της επικοινωνίας και
δικτύωσης με άλλους επιστήμονες και ειδικούς στα διάφορα πεδία της Εργαστηριακής Ιατρικής,
όπως της κλινικής χημείας, της βιοχημείας κλπ.
Ως εκ τούτου, η ΕΕΚΧ – ΚΒ κατάρτισε ένα γενικό και δυναμικό πλαίσιο χορήγησης υποτροφιών για
τους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν συνέδρια που
άπτονται των πεδίων της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Η ΕΕΚΧ – ΚΒ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη μέσω των συγκεκριμένων
υποτροφιών του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού υποψηφίων Επιστημόνων Υγείας. Για τον λόγο
αυτό δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων, δεν αποκλείεται η επανειλημμένη
συμμετοχή και η ΕΕΚΧ – ΚΒ έχει την διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους
οικονομικούς πόρους (χορηγίες για υποτροφίες) κατά τον τρόπο που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται
καλύτερα στον στόχο της ενίσχυσης και υποστήριξης της έρευνας και της ενημέρωσης στα διάφορα
πεδία της Εργαστηριακής Ιατρικής. Ειδικότερα:
Α. Αντικείμενο της υποτροφίας
Η υποτροφία χορηγείται σε πρόσωπα (Επιστήμονες Υγείας) - μέλη της ΕΕΚΧ – ΚΒ για τη συμμετοχή
τους σε συνέδρια που άπτονται των πεδίων της Εργαστηριακής Ιατρικής, καθώς και σε πρόσωπα
(Επιστήμονες Υγείας) που δεν κατέχουν την ιδιότητα μέλους, μόνο, όμως, για τα συνέδρια που
διοργανώνει η ΕΕΚΧ – ΚΒ.
Η υποτροφία περιλαμβάνει και σωρευτικά, αλλά και διαζευκτικά, την κάλυψη των δαπανών:
α) εγγραφής στο συνέδριο,
β) μετακίνησης στον και από τον τόπο που θα διεξαχθεί το συνέδριο και
γ) διαμονής κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου.
Β. Προϋποθέσεις χορήγησης
Για τη χορήγηση της υποτροφίας απαιτείται ο υποψήφιος:
1.
Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ως μέλος της ΕΕΚΧ – ΚΒ.
2.
Να έχει υποβάλει εργασία.
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Γ. Αξιολόγηση υποψηφιότητας
Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας ή δεν συνοδεύονται από
πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας δεν θα αξιολογηθούν περαιτέρω.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΚΧ – ΚΒ κατά την οποία
θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφιότητες των οποίων οι αιτούντες:
1.
είναι presenting author.
2.
έχουν υποβάλλει εργασία στο συνέδριο και κατά σειρά προτίμησης: α) προφορική, β)
αναρτημένη (poster), και γ) ένθετη ανακοίνωση.
Σε περίπτωση ίσης κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει κάθε προσπάθεια από την ΕΕΚΧ – ΚΒ να
χορηγηθεί υποτροφία σε όλους τους ισοβαθμούντες.
Δ. Υποβολή υποψηφιότητας
Για την υποβολή υποψηφιότητας, καταρτίζεται ηλεκτρονικός φάκελος με τα ακόλουθα:
1.
Αίτηση
2.
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.
Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
4.
Αντίγραφο της υποβολής περίληψης στο συνέδριο
Ο φάκελος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eekx-kb.gr μέχρι και τρεις (3) μήνες
πριν από την έναρξη του συνεδρίου. Η δε ΕΕΚΧ – ΚΒ προβαίνει σε αξιολόγηση και αποφασίζει επί
της αιτήσεως των υποψηφίων δύο (2) εβδομάδες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων ανά συνέδριο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υπότροφοι πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΕΚΧ - ΚΒ αντίγραφο της
βεβαίωσης συμμετοχής στη θεματική ενότητα του συνεδρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
του.
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε με email στο info@eekx-kb.gr.
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