
	
	

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Υποτροφίες Εξωτερικού  
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι στην Παθολογική Ογκολογία και να έχουν 

αποδεδειγμένα γίνει αποδεκτοί για έρευνα/μετεκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού.  
 

 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω e-mail (στο 

hesmo@otenet.gr) με τίτλο/ θέμα του e-mail:  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΟΥ/ ΤΗΣ ………………...  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή): 

1. Αίτηση χορήγησης υποτροφίας. 

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

3. Αναλυτικό πρόγραμμα και πεδίο έρευνας ή εκπαίδευσης του κέντρου που έχει δεχθεί τον υποψήφιο.  

4. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου υποτρόφου και του προγράμματος έρευνας/μετεκπαίδευσης από τον 

Υπεύθυνο της/του  Κλινικής/Εργαστηρίου όπου θα μεταβεί ο υπότροφος. 

5. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ επικυρωμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

6. Τίτλο ειδικότητας (εφόσον υπάρχει).  

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

8. Τρεις (3) συστατικές επιστολές (η μία θα πρέπει να προέρχεται από το Διευθυντή του υποψηφίου υποτρόφου). 

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα ο υποψήφιος θα αναφέρει ρητά είτε (1) ότι δε λαμβάνει άλλη χορηγία, 

μισθό, αποζημίωση ή απολαβές από οποιαδήποτε άλλη πηγή, είτε (2) ότι λαμβάνει ποσό … (αναφορά 

καθαρού ποσού σε ευρώ) σε μηνιαία βάση από … (αναφορά της πηγής εσόδου) και ότι θα ενημερώνει 

άμεσα την Ε.Ο.Π.Ε. και για κάθε άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχομένως θα του 

δοθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.  

 
 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή word, pdf ή jpg και τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν την 

ανάλογη ονομασία (πριν την αποστολή τους μέσω email) ως εξής: 

1. Αίτηση 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Πρόγραμμα έρευνας (ή μετεκπαίδευσης ανάλογα)  

4. Επιστολή αποδοχής  

5. Αντίγραφο πτυχίου 

6. Τίτλος ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) 

7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

8. Συστατική επιστολή 1 

9. Συστατική επιστολή 2 

10. Συστατική επιστολή 3  

11. Υπεύθυνη δήλωση  


