
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ  
 

Μετά απόφαση του ΔΣ της ΕΝΕ, όπως στο Πανελλήνιο Συνέδριο στην 

Αλεξανδρούπολη και στην Θεματική Συνάντηση της ΕΝΕ στα Ιωάννινα, θα ισχύσει 

πρόγραμμα επιδότησης για ειδικευόμενους και νέους ειδικούς και για την Θεματική 

Συνάντηση της ΕΝΕ στην Αράχωβα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση οι αιτούντες να είναι ενεργά και τακτοποιημένα μέλη της 

ΕΝΕ 

 

Το πρόγραμμα διακρίνει 3 κατηγορίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε σχετική 

αίτηση (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ): 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κάλυψη εγγραφής -διαμονής και μεταφοράς* 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Κάλυψη εγγραφής- διαμονής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κάλυψη εγγραφής 

* για όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε δείτε παρακάτω  

 

ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 

έως 5 έτη από την λήψη ειδικότητας 

αίτηση στις κατηγορίες Α-Β-Γ 

καθώς οι σχετικές θέσεις είναι περιορισμένες θα αξιολογηθεί η συμμετοχή με 

εργασία, τα λιγότερα έτη από την λήψη ειδικότητας, η δυνατότητα διαμονής σε 

δίκλινο (με άλλο συνάδελφο με ταυτόχρονη αντίστοιχη δήλωση), η συμμετοχή ανα 

περιοχή και η ώρα και ημέρα αποστολής της αίτησης 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

αίτηση στις κατηγορίες Α-Β-Γ 

θα αξιολογηθεί η συμμετοχή με εργασία, τα περισσότερα έτη στην ειδικότητα, η 

δυνατότητα διαμονής σε δίκλινο (με άλλο συνάδελφο με ταυτόχρονη αντίστοιχη 

δήλωση), η συμμετοχή ανά κλινική βάση ποσόστωσης που αξιολογεί τον συνολικό 

αριθμό ειδικευομένων και η ώρα και ημέρα αποστολής της αίτησης 

για την Κατηγορία Β και Κατηγορία Γ δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός ανά 

κλινική 

* σχετικά με την κάλυψη της μεταφοράς (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) 

Καλύπτεται μεταφορά με δημόσια μέσα μεταφοράς με την απόδειξη του εισιτηρίου 

για όσους επιλεγούν στην κατηγορία Α. Καλύπτεται επίσης αεροπορικό εισιτήριο  με 

την επίδειξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου εφόσον τα εισιτήρια εκδοθούν προσωπικά 

από τους ενδιαφερόμενους έως τις  15/9 και έως το ποσό των 150 Ε. Λόγω της 

ιδιαιτερότητας του τόπου διεξαγωγής εναλλακτικά σε όσους ενταχθούν στην 

κατηγορία Α, θα καλυφθεί περίπτωση χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου για μετακίνηση από 

τον τόπο εργασίας έως την Αράχωβα και επιστροφή έως το ποσό των 0,15 Ε x 

(χιλιομετρική απόσταση μετά επιστροφής) με σχετική απόδειξη παραστατικού 

ανεφοδιασμού καυσίμων.  

 

σχετική φόρμα υποβολής: 

παρακαλούμε αποστείλετε με email: στη διεύθυνση: info@jneurology.gr 

mailto:info@jneurology.gr

