
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15780 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ: 210-772-2781, 2761, Fax: 210-772-2690, E-mail: bez@survey.ntua.gr, Website: http://www.survey.ntua.gr 

                                                                                      Αθήνα,  22/9/2017           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΕΜΠ  

ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ 

 
Η Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ στη συνεδρίαση της 20/9/2017, έχοντας υπόψη  
την από 6/5/2015 απόφαση της Συγκλήτου για την τροποποίηση  
του Κανονισμού Υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποτροφίας 
σε Υποψήφιους Διδάκτορες της ΣΑΤΜ, χορηγουμένης 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 τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής και από την έγκριση ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής 
Διατριβής τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (4/10/2017). 
 
2.  Να έχουν βαθμό βασικού πτυχίου μεγαλύτερο του 6,5 (έξι και μισό). 
 
3. Να μη λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα του ΥΔ (πχ ΕΠΙΣΕΥ, ΙΚΥ, ΕΚΕΦΕ, «Δ», 
Ευγενίδειο ΄Ιδρυμα), με εξαίρεση τις ολιγόμηνες υποτροφίες του ΕΛΚΕ, με χρηματοδότηση του 
ΕΠΙΣΕΥ. 
 
4. Τα έσοδά τους από πηγές του ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) να μην υπερβαίνουν ετησίως το ποσό  
των 15.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος από  
το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας). 
 
5. Να μηv κατέχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα. 
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6. Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της ατομικής φορολογικής τους δήλωσης υπερβαίνει  
τα 25.000,00€ (ακαθάριστα έσοδα) και επιλεγούν για την απονομή της υποτροφίας, αυτή  
θα διακόπτεται μετά από ένα έτος εάν: α) οι ΥΔ συνεχίζουν να έχουν εισόδημα μεγαλύτερο των 
25.000,00€ και β) τα έσοδά τους από πηγές του ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) υπερβαίνουν ετησίως  
το συνολικό ποσό της Υποτροφίας, ήτοι 7.500,00€. 
 
B. Ύψος και Διάρκεια της Υποτροφίας 
 
 Το ύψος των υποτροφιών του ΕΛΚΕ ορίζεται σε 625,00€/μήνα ή 7.500,00€ ετησίως.  

Οι υπότροφοι του ΕΛΚΕ οφείλουν, στο τελικό κείμενο της διδακτορικής τους διατριβής,  
να επισημαίνουν εμφανώς ότι αυτή εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Έρευνας του ΕΜΠ.  

 Οι ΥΔ του ΕΜΠ, που έχουν υποτροφία από τον ΕΛΚΕ, μπορούν να αυξάνουν τα ετήσια 
εισοδήματά τους και από άλλες πηγές του ΕΜΠ, συμπεριλαμβανομένων  
και των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, εφόσον τα πρόσθετα αυτά εισοδήματα δεν 
υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της υποτροφίας του ΕΛΚΕ (7.500,00€). Στην περίπτωση 
όπου οι υπότροφοι ΥΔ διεκδικούν μεγαλύτερες αμοιβές από ερευνητικά έργα (μέχρι το όριο 
που έχει θέσει η Σύγκλητος για τους ΥΔ) και το συνολικό ποσό της υποτροφίας και των 
αμοιβών τους από τον ΕΛΚΕ και το ΕΠΙΣΕΥ υπερβεί το ποσό των 15.000,00€ ευρώ ετησίως,  
οι ΥΔ χάνουν οριστικά την υποτροφία τους.  

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

 Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τριετής. 
 Η υποτροφία ανανεώνεται ετησίως, μετά από τη θετική αξιολόγηση της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και τη σχετική απόφαση της ΓΣ της Σχολής, καθώς και  
την 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 της ΓΣ της Σχολής. 

 Κατάτμηση της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. 
 
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 
Παρακαλούνται οι ΥΔ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α, να υποβάλουν αίτηση 
στη Γραμματεία της ΣΑΤΜ το αργότερο μέχρι 4/10/2017, 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. Ακριβές 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. 
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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. Ακριβές 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 τις αποφάσεις της Συγκλήτου της 06/04/2012  
και της 25/07/2012, 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). 
  
 
 

O ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ 
 
 
 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


