
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

Αθήνα, 3.02.2023   
                     Α.Π. :  4924 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΕΜΠ 

ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ 
 

 

Η Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ-ΜΓ στη συνεδρίαση της 17/01/2023, έχοντας υπόψη την από 
29/03/2021 απόφαση της Συγκλήτου για την τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών ΕΛΚΕ 
ΕΜΠ, αποφάσισε την προκήρυξη τε σ σά ρω ν (4 ) θέσεων υποτροφίας σε Υποψήφιους 
Διδάκτορες της ΣΑΤΜ-ΜΓ, χορηγούμενες από τον ΕΛΚΕ, υπό τη μορφή Ερευνητικού Προγράμματος 
Πλαισίου. 
 
Α. Προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας  

 
Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας, οι ΥΔ πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 
1. Να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από τον ορισμό και την έγκριση της 

ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής τους από την Σχολή μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (16/02/2023). Σε περίπτωση αναστολής της εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής, η διάρκεια της αναστολής, δεν προσμετράται στο διανυθέντα χρόνο 
από την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής. 

2. Να έχουν βαθμό βασικού πτυχίου μεγαλύτερο του 6.5 (έξι και μισό). 
3. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα του Υ.Δ. (π.χ. ΕΠΙΣΕΥ, ΙΚΥ, ΕΚΕΦΕ «Δ», 

Ευγενίδειο Ίδρυμα) με εξαίρεση τις ολιγόμηνες υποτροφίες του ΕΛΚΕ, με χρηματοδότηση του 
ΕΠΙΣΕΥ και του προγράμματος ERASMUS PLUS (Ενίσχυση σε πανεπιστήμια για την τόνωση της 
Διεθνούς διάστασης των σπουδών). 

4. Να μην κατέχουν μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας στο Δημόσιο. 
5. Τα ακαθάριστα ετήσια έσοδά τους από πηγές ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

συνολικά το ποσό των 15.000,00 € (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας). 

6. Το συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) της ατομικής φορολογικής τους 
δήλωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας). 

 



 

 

 
Οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση Υποτροφίας A3 και A5, θα εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας επιλογής. 

 
B. Ύψος και Διάρκεια της Υποτροφίας  

 
• Το ύψος των υποτροφιών του ΕΛΚΕ ορίζεται σε 625€/μήνα ή 7.500€ ετησίως και στο τελικό 

κείμενο της διδακτορικής διατριβής αναγράφεται η επισήμανση ότι αυτή εκπονήθηκε με 
χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Ε.Μ.Π. 

• Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τριετής. 

• Οι νέες υποτροφίες ισχύουν από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής τους από την ΕΕΔ. 
Οι υποτροφίες που ανανεώνονται ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
περιόδου. 

• Η Υποτροφία ανανεώνεται ετησίως μετά από θετική αξιολόγηση της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και σχετική απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, καθώς και έπειτα από 
επανεξέταση των μεταβλητών κριτηρίων που εμπεριέχονται στον κανονισμό, από την 
Επιτροπή Υποτροφιών. 

• Παράταση κατά ένα έτος είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής που τεκμηριώνει την ουσιαστική πρόοδο της διατριβής και 
αποφάσεις του αντίστοιχου Τομέα και της Γ.Σ. της οικείας Σχολής. 

• Εάν κάποιος υπότροφος υπερβεί μέσα στο έτος το ποσό των 15.000,00 ευρώ από πηγές του 
ΕΜΠ, η υποτροφία του το επόμενο έτος δε θα διακόπτεται, αλλά το ύψος της μηνιαίας 
υποτροφίας θα μειώνεται κατά το ποσό της συνολικής υπέρβασης διά των μηνών της 
υποτροφίας (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος ως προς το 
έτος για το οποίο γίνεται η ανανέωση). 

• Εάν το συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) της ατομικής φορολογικής 
δήλωσης υποτρόφου υπερβεί το ποσό των 25.000,00 €, η υποτροφία του δεν θα διακόπτεται 
αλλά το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας θα μειώνεται κατά το ποσό της συνολικής υπέρβασης 
διά των μηνών της υποτροφίας (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο οικονομικό 
έτος ως προς το έτος για το οποίο γίνεται η ανανέωση). 

• Ο έλεγχος για τα όρια των αμοιβών ή για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων 3, 4, 5, 6 και 
7 της παραγράφου Α «Προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας», θα γίνεται περιοδικά 
σε ετήσια βάση από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, με επεξεργασία των σχετικών υπευθύνων δηλώσεων 
και εγγράφων των Υποτρόφων Υ.Δ. 

• Κατάτμηση της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. 

• Σε περίπτωση παραίτησης του υποτρόφου Υ.Δ. εντός διαστήματος μικρότερου των δύο ετών, 
η υποτροφία περιέρχεται στη διάθεση της Σχολής. 

• Σε περίπτωση αναστολής της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μέχρι ενός έτους, η 
υποτροφία θα διακόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

• Σε περίπτωση που κάποιος Υπότροφος ολοκληρώσει την διδακτορική του διατριβή πριν 
τη λήξη της Υποτροφίας, τότε αυτή θα σταματάει και ως ημερομηνία λήξης θα ορίζεται η 
ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό πρακτικό 
της επταμελούς Επιτροπής, η οποία θα βεβαιώνεται από την Γραμματεία της Σχολής. 

• Στην περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής ενός Υποτρόφου ΕΛΚΕ μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ 
εκτός ΕΜΠ, δικαίωμα υπογραφής στα πινάκια Υποτροφίας μπορεί να έχει ο Διευθυντής του 

Τομέα ή ο Κοσμήτορας της Σχολής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ορισμού νέου 
επιβλέποντα (απόφαση Συγκλήτου 01/10/2019). 

 
 
 



 

 

 
 Γ . Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

 
Παρακαλούνται οι ΥΔ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α, να υποβάλουν αίτηση 
στη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ το αργότερο μέχρι 16/02/2023, προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 
1. Αίτηση του ΥΔ για την Υποτροφία ΕΛΚΕ ΕΜΠ (χορηγείται από τη Γραμματεία). 
2. Έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για εκπόνηση Διδακτορικής 

Διατριβής (χορηγείται από τη Γραμματεία). 
3. Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες). 
4. Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου. 
5.  Έγγραφο της Σχολής ή του Τμήματος, το οποίο πιστοποιεί το μέγιστο βαθμό διπλώματος / 

πτυχίου κατά το έτος αποφοίτησης του υποψηφίου. 

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος - προσωπικό και οικογενειακό - για το τρέχον 
έτος.  

7. Βεβαίωση Αμοιβών από τον ΕΛΚΕ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος. 
8. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος. 
9. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει). 
10. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια με 

κρίση (εφόσον υπάρχουν). 

 
Δ. Αξιολόγηση υποψηφίων 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 29/03/2021, θα 
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: 
1. Βαθμός διπλώματος/πτυχίου. 
2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια με κρίση, στο γνωστικό 

αντικείμενο της διατριβής. 
3. Οικονομικά κριτήρια (ατομικό - οικογενειακό εισόδημα). 

 

 

                                                  

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

         Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 


