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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2023 
 
 
Α΄  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πληροί όλα τα 
παρακάτω:  

 
1. Πτυχίο/ δίπλωμα Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο, αναγνωρισμένο 

πτυχίο / δίπλωμα πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 
2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν 

έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.  
3. Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά: 

Α. Να είναι τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε με τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή 
τους. 
Β. Να έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας ή σε περίπτωση επιτυχούς 
συμμετοχής σε εξετάσεις για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας, εφόσον ο 
τίτλος είναι υπό έκδοση κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιότητας, να έχουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις και 
επιτυχούς έκβασης σε αυτές. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσουν επίσης 
ειδικευόμενοι, που έχουν περατώσει την εκπαίδευσή τους στην 
ειδικότητα αλλά δεν έχουν δώσει ακόμη εξετάσεις, ή ειδικευόμενοι μέλη 
της Ε.Ν.Ε. οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους 
(με βάση την προγραμματισμένη ημερομηνία επίσημης λήξης της 
τοποθέτησής τους για την άσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογίας, η 
οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση του Διευθυντή της 
Κλινικής). 
Γ. Να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το 
χρόνο απόκτησης του τίτλου ειδικότητας, κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας. 

4. Οι άνδρες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στην 
αξιολόγηση εφ’ όσον : 
- έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
- έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές ή  
- έχουν αναβολή/εξαίρεση κατάταξης που να καλύπτει το διάστημα για 

το οποίο χορηγείται η παρούσα υποτροφία. 
5. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας με 

όμοιο ή συναφές αντικείμενο από το Ι.Κ.Υ. ή άλλο φορέα ή έχουν λάβει 
στο παρελθόν υποτροφία από την Ε.Ν.Ε. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μη χορηγεί ή να ανακαλεί την έγκριση 
της χορήγησης υποτροφίας, σε περίπτωση που διαπιστώνεται, σε 
οποιοδήποτε χρόνο, ακόμη και μετά τη χορήγηση αυτής, ότι δεν 
πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και 
συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
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Β΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :  

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. μέχρι   

10/01/2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά  μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς 
τους : 
1. Ειδική έντυπη – δήλωση συμμετοχής, που χορηγείται από την Ε.Ν.Ε., 
συμπληρωμένη και χωρίς παραλείψεις. Στη δήλωση συμμετοχής, εκτός των 
άλλων, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων 
συμμετοχής στη διαδικασία και τους αποδέχονται πλήρως.  
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία. 
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (του οποίου η ισχύς να μην έχει 
λήξει). 
4. Αντίγραφο πτυχίου ή/ και τη νόμιμη αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου, εφόσον 
χρειάζεται, που θα περιέχει τον βαθμό του πτυχίου / διπλώματος. 
5. Τίτλο Ειδικότητας Νευρολογίας, ή βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις 
εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ή βεβαίωση του Διευθυντού 
Νευρολογικής Κλινικής όπου ειδικεύθηκε ή ειδικεύεται o υποψήφιος, εφόσον 
είναι σε αναμονή εξετάσεων ειδικότητας ή διανύει το τελευταίο έτος της 
ειδικότητας αντίστοιχα. 
6.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1984, με την οποία να 
δηλώνονται τα εξής: «Δηλώνω υπεύθυνα, ότι δεν έχω λάβει άλλη υποτροφία 
όμοιου ή συναφούς αντικειμένου, από το Ι.Κ.Υ ή άλλο φορέα, ούτε έχω λάβει 
άλλη φορά υποτροφία εξωτερικού από την Ε.Ν.Ε. Δηλώνω επίσης, ότι σε 
περίπτωση που λάβω την υποτροφία, αποδέχομαι ότι ενδέχεται, σε 
περίπτωση εκτάκτων εξαιρετικών περιστάσεων και ειδικών οικονομικών 
συνθηκών ή απρόβλεπτων νομικών μεταβολών, για τις οποίες δεν ευθύνεται η 
Ε.Ν.Ε. και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό επί το δυσμενέστερον την 
οικονομική της κατάσταση, να διακοπεί η χορήγηση της υποτροφίας μου, μετά 
από προηγούμενη ειδοποίηση, χωρίς καμία αξίωσή μου, έναντι της Ε.Ν.Ε. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό υποτροφιών. Έχω λάβει γνώση και 
συμφωνώ με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό υποτροφιών». 

 7. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό από το αρμόδιο 
στρατολογικό γραφείο, το οποίο να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές ή 
τελούν σε αναβολή ή εξαίρεση. 
Αν η αίτηση υποψηφιότητας δεν συνοδεύεται απ’ όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, θεωρείται μη παραδεκτή και ο 
υποψήφιος αποκλείεται.  
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει 
είτε το πρωτότυπο είτε ακριβές αντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο από την  
επίσημη μετάφρασή του και τη Βεβαίωση Ισοτιμίας του αρμόδιου φορέα. 
8. Η επάρκεια ξένης γλώσσας, εφόσον ζητηθεί για τις ανάγκες των 
δραστηριοτήτων του υπότροφου στο ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να 
μπορεί να αποδειχθεί. 
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Επισημαίνεται ότι : 
α. Καμία αίτηση άλλου τύπου πέραν της ως άνω αναφερόμενης ειδικής έντυπης 
αίτησης – δήλωσης της Ε.Ν.Ε. δεν θα γίνεται δεκτή για την υποψηφιότητα των 
ενδιαφερομένων. Η αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατίθεται ή να ταχυδρομείται «επί αποδείξει» 
μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας (δηλ. 
έως και  10/01/2023. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη 
β. Κατ' εξαίρεση, το πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιους 
φορείς μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την εξέταση των 
υποψηφίων. 
γ. Αν η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν περιέλθει 
στην Ε.Ν.Ε. ή περιέλθει εκπρόθεσμα, μολονότι υποβλήθηκε ταχυδρομικά «επί 
αποδείξει» εμπρόθεσμα, εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό, υπό την 
προϋπόθεση της απόδειξης της εμπρόθεσμης υποβολής της υποψηφιότητας. Η 
απόδειξη εμπρόθεσμης υποβολής υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και μετά τη 
συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.  

 
 
Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή, που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. και ανακοινώνεται στους 
υποψηφίους την ημέρα εξέτασης των υποψηφίων. 
 
2. Η εξεταστέα ύλη θα προκύπτει από την τράπεζα θεμάτων της Ε.Ν.Ε., η οποία 
καλύπτει όλους τους τομείς της Νευρολογίας. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα 
προκύψουν από τα εξής βιβλία:  
 
1. Pretest Neurology 10th edition  
by David J. Anschel (Author)  
ISBN-13: 978-1260468298 
ISBN-10: 1260468291 
2. Comprehensive Review in Clinical Neurology: A Multiple-choice Book for the 
Wards and Boards 2nd Edition,  
by Esteban Cheng-Ching (Author), Eric P. Baron (Author), Lama 
Chahine (Author), Alexander Rae-Grant (Author) ISBN-13: 978-1496323293 
ISBN-10: 1496323297.  

Τα θέματα ανάπτυξης θα εμπεριέχονται ως απάντηση στο:  

3. Merritt’s Neurology 14th Edition 
by Elan D Louis (Author), Stephan A Mayer  (Author)   
ISBN-13: 978-1975141226 
ISBN-10: 1975141229 
 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=David+J.+Anschel&text=David+J.+Anschel&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Esteban+Cheng-Ching&text=Esteban+Cheng-Ching&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Eric+P.+Baron&text=Eric+P.+Baron&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Lama+Chahine&text=Lama+Chahine&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Lama+Chahine&text=Lama+Chahine&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&field-author=Alexander+Rae-Grant&text=Alexander+Rae-Grant&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Elan+D+Louis&text=Elan+D+Louis&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/Stephan-A-Mayer/e/B00M3MGC14/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
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Οι εξετάσεις αποτελούνται από 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 θέματα 
ανάπτυξης. Οι 35 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα είναι από τα ανωτέρω 
συγγράμματα 1 και 2 και η απάντηση των θεμάτων ελεύθερης ανάπτυξης αναφέρεται 
στο (3) αναφερόμενο παραπάνω σύγγραμμα. Η διατύπωση των ερωτήσεων 
πολλαπλών επιλογών θα είναι στα Αγγλικά, ενώ η διατύπωση και απάντηση των 
θεμάτων ελεύθερης ανάπτυξης θα γίνει στα Ελληνικά. Η επιλογή όλων των θεμάτων 
θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων θα είναι 
μιάμιση ώρα. H εξεταστική επιτροπή θα ορίσει την ημερομηνία των γραπτών 
εξετάσεων. 

3. Η Ε.Ν.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η 
μυστικότητα των ονομάτων των υποψηφίων. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν 
στυλό χρώματος μπλε. Απαγορεύεται να προστεθεί επί των γραπτών οποιαδήποτε 
ένδειξη, που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου (π.χ. 
σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό υγρό κ.λ.π.) και σε αντίστοιχη 
περίπτωση το γραπτό θεωρείται άκυρο. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό 
υποψήφιος που προσέρχεται, για οιοδήποτε λόγο, μετά την κλήρωση και την 
ανακοίνωση του θέματος. 

 
 
 

Δ΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
 

1. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από 0 έως 100. Κάθε ερώτηση 
πολλαπλής επιλογής αντιστοιχεί σε δύο (2) βαθμούς και κάθε θέμα ανάπτυξης 
αντιστοιχεί σε δέκα πέντε (15) βαθμούς. Συνεπώς οι εβδομήντα (70) βαθμοί 
προέρχονται από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι τριάντα 
(30) από τα θέματα ελεύθερης ανάπτυξης. 
2. Τα ονόματα που φέρουν τα γραπτά αποκαλύπτονται μετά την παράδοση και 
τη βαθμολόγηση και του τελευταίου εξεταστή. Στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος.  
3. Βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμών που έδωσε κάθε ένας εκ των 
Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.  
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας ανακηρύσσει 
τους υποψηφίους υποτρόφους με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας 
στον διαγωνισμό για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων υποτροφιών που έχουν 
προκηρυχθεί για κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας επιλέγεται ο 
υποψήφιος με κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: πρώτα ο υποψήφιος με 
την μεγαλύτερη βαθμολογία (μ.ο.) στις ερωτήσεις με ανάπτυξη θέματος, έπειτα ο 
υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και τέλος ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο 
χρόνο από την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Δεν καταρτίζεται λίστα επιλαχόντων και 
δεν αναπληρώνεται τυχόν άρνηση ή αδυναμία επιτυχόντα για λήψη της υποτροφίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο τελικός βαθμός όσων επιτύχουν πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
του 50% της άριστης επίδοσης (100/100). 
 
 
 



 5  

Ε΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 οι υποψήφιοι οφείλουν: 
 

 
Ι. Να δηλώσουν το Πανεπιστήμιο/Κλινική του εξωτερικού, στο οποίο θα μεταβούν και 
θα τοποθετηθούν. Επισημαίνεται ότι η υποτροφία καλύπτει έξοδα διαβίωσης λόγω 
εγκατάστασης (ξενοδοχείο, διαμέρισμα, εστία) και διαμονής στο εξωτερικό κατά την 
διάρκεια της εκπαίδευσης, δεν αφορά μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εξωτερικού, 
αλλά εξειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο της νευρολογίας ή σχετική επιστημονική 
δραστηριότητα, σε αναγνωρισμένες κλινικές ή ερευνητικά κέντρα. Η άσκηση είναι 
ενιαία και συνεχόμενη και όχι σε επιμέρους διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 
ΙΙ. Να φροντίσουν οι ίδιοι για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Ίδρυμα, 
που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
ΙΙΙ. Να υποβάλουν Βεβαίωση περί αποδοχής τους από την αναγνωρισμένη κλινική ή 
το ερευνητικό κέντρο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 (συγκεκριμένες αιτιολογημένες εξαιρέσεις είναι μόνο όσες 
καθορίζονται στην παράγραφο Ζ3  του παρόντος). Μετά το πέρας του προγράμματος 
και τη λήξη της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην 
Ε.Ν.Ε.: Βεβαίωση του Διευθυντού του ιδρύματος, με την οποία να πιστοποιείται ότι 
ο υπότροφος παρακολούθησε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων, το οποίο δήλωσε στην Ε.Ν.Ε., στην οποία να περιέχεται και 
περιληπτική έκθεση των πραγματοποιηθέντων πεπραγμένων.  
- Εφόσον τους ζητηθεί, να είναι δυνατή η προσκόμιση ενός φωτοαντιγράφου του 
μισθωτηρίου (ή των μισθωτηρίων, εφόσον μεσολάβησε αλλαγή τόπου διαμονής) ή 
σε περίπτωση διαμονής σε πανεπιστημιακή εστία, βεβαίωση από το αντίστοιχο 
πανεπιστήμιο. 
- Σε περίπτωση έναρξης της υποτροφίας νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος, τα 
παραπάνω πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη. 
 
 
Ζ΄ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 
1. H καταβολή του εγκεκριμένου ποσού της υποτροφίας πραγματοποιείται 
αφού υποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και εγκριθούν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. Η καταβολή γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης. 

 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση 
ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
που το επιβάλλουν. 
 
3. Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 
(Παράταση επιτρέπεται δικαιολογημένα για την ετήσια υποτροφία, είτε εάν 
αποδεδειγμένα υπάρχει γνωστή εντός του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 
συγκεκριμένη ημερομηνία αποδοχής από ίδρυμα του εξωτερικού με έναρξη εντός της 
περιόδου 2023 - 2024, είτε εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε διαδικαστικούς λόγους, 
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όπως αποδοχή έγκρισης αίτησης που έχει πρωτοκολληθεί εντός του 2022-2023, και 
μόνο μετά από έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.) 

Επιτρέπεται η έναρξη νωρίτερα εντός του 2023.  
Για της εξάμηνες υποτροφίες, αναστολή έναρξης της υποτροφίας ή ενδιάμεσα 

ενόσω αυτή διαρκεί, δεν προβλέπεται. Σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ή αίτησης 
του υποτρόφου, η υποτροφία διακόπτεται. 
4. Παραβίαση των πιο πάνω όρων έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του  
υποτρόφου να επιστρέψει στην Ε.Ν.Ε. το συνολικό ποσό της υποτροφίας. 
 
 
Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
- Η Ε.Ν.Ε. χορηγεί σε κάθε υπότροφο συνολικά το ποσό των: 
#16.000,00 € # (δέκα έξι χιλιάδων ευρώ) για τις ετήσιες υποτροφίες και το ποσό των 
# 8.000,00 € # (οκτώ χιλιάδων ευρώ) για τις εξάμηνες υποτροφίες με την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη από άλλη πηγή για το ίδιο θέμα (έμμισθη θέση 
στο εξωτερικό με σταθερή μισθοδοσία ή ταυτόχρονη χορηγία από άλλη εταιρεία ή 
οργανισμό για τον ίδιο λόγο). Η μισθοδοσία από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην 
Ελλάδα εφόσον ο υπότροφος έχει μόνιμη σχετική εργασία δεν είναι λόγος 
αποκλεισμού, εκτός αν προβλέπεται αποζημίωση εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό 
υπότροφοι με μόνιμη μισθοδοσία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα 
προκειμένου να λάβουν την υποτροφία θα πρέπει αν προσκομίσουν σχετική 
δικαιολογητικό από τον φορέα τους ή υπεύθυνη δήλωση και όποια αντίστοιχα 
δικαιολογητικά ζητηθούν από την ΕΝΕ ότι δεν λαμβάνουν αποζημίωση εξωτερικού 
από την εργασία τους. Νόμιμες επιβαρύνσεις, φόροι και κρατήσεις, εάν προκύψουν, 
επιβαρύνουν τον αποδέκτη. 
- Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει καθορισθεί να δοθούν 1 ετήσια και 3 
εξάμηνες υποτροφίες.   
- Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη περισσοτέρων υποτροφιών. Κατ’ 
εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επιτρέπει τη 
σύγχρονη λήψη παράλληλης οικονομικής ενίσχυσης. 
- Σε περίπτωση όλως εξαιρετικών περιστάσεων και ειδικών οικονομικών 
συνθηκών ή απρόβλεπτων νομικών μεταβολών, για τις οποίες δεν έχει καμία ευθύνη 
η Ε.Ν.Ε και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό δυσμενώς την οικονομική της 
κατάσταση, η χορήγηση της υποτροφίας μπορεί να διακοπεί μετά από  ενημέρωση 
εκ μέρους της Ε.Ν.Ε., χωρίς άλλη αξίωση εκ μέρους των υποτρόφων.  
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις στις 
κανονιστικές διατάξεις, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους ή συνθήκες. 
 
 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022 
 

Το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε 


