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Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (ΕΕΥ) περιλαμβάνει στους κύριους στόχους της την υποστήριξη των νέων
συναδέλφων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα στην υπέρταση. Το ΔΣ της ΕΕΥ αποφάσισε την
χορήγηση 6 (έξι) υποτροφιών εσωτερικού με το ποσό των 10.000 (δέκα χιλιάδες ευρώ) η κάθε μια.
Α. Όροι συμμετοχής
1) Μέλος της ΕΕΥ.
2) Ειδικότητα Παθολογίας, Καρδιολογίας ή Νεφρολογίας, ή αναμονή για εκπαίδευση σε κάποια από τις ειδικότητες
αυτές.
3) Ηλικία μέχρι 40 ετών έως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
Β. Αντικείμενα υποτροφίας
1) Κλινική ή βασική έρευνα στον τομέα της Υπέρτασης σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας.
Γ. Δικαιολογητικά
1) Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της έρευνας και το προτεινόμενο κέντρο.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3) Δύο συστατικές επιστολές από αναγνωρισμένους επιστήμονες στο χώρο της υπέρτασης που θα σταλούν στην ΕΕΥ.
Η επιτροπή Υποτροφίας διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί και σε τρίτους για συστατική επιστολή.
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση ή δεν είναι υπότροφος. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας δεν
μπορεί να πάρει άλλη υποτροφία. Σε περίπτωση κατάληψης έμμισθης θέσης ή λήψης άλλης υποτροφίας, αυτόματα
διακόπτεται η υποτροφία από την ΕΕΥ.
Δ. Επιτροπή Υποτροφίας
1) Αποτελείται από το ΔΣ της ΕΕΥ.
2) Προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΥ.
Ε. Υποχρεώσεις Υποτρόφων
1) Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο (κατά την απονομή της υποτροφίας).
2) Έκθεση προόδου του/της υποτρόφου έξι μήνες μετά την απονομή της υποτροφίας, υπό την μορφή άρθρου προς
δημοσίευση στο περιοδικό Αρτηριακή Υπέρταση. Η μη υποβολή της παραπάνω έκθεσης αποτελεί λόγο διακοπής της
υποτροφίας.
3) Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας σε έξι μήνες, χάνει την υποτροφία.
ΣΤ. Διαδικασία επιλογής
1) Πραγματοποιείται από δύο (2) εισηγητές που είναι μέλη της επιτροπής υποτροφιών. Διατηρείται η ανωνυμία τους.
2) Συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής υποτροφίας πραγματοποιείται κατά την κρίση της επιτροπής.
3) Η ψηφοφορία από την επιτροπή είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν
υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος.
4) Η επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη της.
5) Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων ο υπότροφος επιλέγεται με κλήρο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η
Θ. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

28η Φεβρουαρίου 2021
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

