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Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ  
  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/20-02-2020 

Απόσπασμα Πρακτικού 

 

 

 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 20-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Κτίριο Α3, στην 

Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου (Αμφιθέατρο) της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών (Λ. 

Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι Αθήνα), προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη 

της Συγκλήτου που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη και 

ανασυγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 49968/3-10-2019 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 15549/14-02-2020 Πρόσκληση του Πρύτανη : 
 

1. Παναγιώτης Καλδής Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Καλδέλλης Καθηγητής, Μέλος 

3. Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια, Μέλος 

4. Ευσταθία Παπαγεωργίου Καθηγήτρια, Μέλος 

5. Κλειώ Σγουροπούλου Καθηγήτρια, Μέλος 

 Κοσμήτορες   

6. Γεώργιος Ιωαννίδης 
 

Σχόλης Μηχανικών 

7. Αθανάσιος Σπυριδάκος 

 

 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών 

8. Χαράλαμπος Πρέσσας 
 
 

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 

9. Λήδα Γώγου 
 

 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

10. Ιωάννης Τσάκνης 
 
 

Σχολής Επιστημών Τροφίμων 

11. Ελπίδα Πάβη 
 

Σχολής Δημόσιας Υγείας 

 Σχολή Μηχανικών :  

12. Γεώργιος Βαρελίδης 
 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

13. Ιωάννης Βογιατζής 

 
 

 

Πρόεδρος Τμ.Μηχανικών Πληροφορικής και 

Υπολογιστών 

14. Ιωάννης Καλατζής 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιοϊατρικής 

15. 
Ευστάθιος Κυριάκης-

Μπιτζάρος 

Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

16. Κωνσταντίνος Πολίτης Πρόεδρος Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών 

17. Γεώργιος Πρινιωτάκης 
Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής 

18. Κωνσταντίνος Στεργίου 
 

Πρόεδρος Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

19. Ανδρέας Τσάτσαρης 
Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής 
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Σελίδα  2 της Πράξης  1/20-02-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 

 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

20. Χαρίσιος Ασημόπουλος 
 

 

Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας 

21. Γεώργιος Γιαννακόπουλος 

 
 

Πρόεδρος Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης  

22. Απόστολος Γιοβάνης 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

23. Λέλε Γώγου 

 

Πρόεδρος Τμ. Αγωγής και Φροντίδας  στην Πρώιμη 

Παιδική Ηλικίας  

 

24. Νικόλαος Συκιανάκης 
 

Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 

25. Ηω – Υπαπαντή Αγγελή 
 
 

Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 

26. Αναστασία Μαρκίδου 

 
 

Πρόεδρος Τμ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών 

27. Γεώργιος Παναγιάρης 

 

Πρόεδρος Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης 

28. Απόστολος Παπαποστόλου Πρόεδρος Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

29. Γεώργιος Γιόφτσος Πρόεδρος Τμ. Φυσικοθεραπείας 

30. Ιωάννα Τζονιχάκη Πρόεδρος Τμ. Εργοθεραπείας 

31. Γεωργία Φασόη Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής 

32. Δημήτριος Χανιώτης Πρόεδρος Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών 

 Σχολή Επιστημών Τροφίμων  

33. Ιωάννης Παρασκευόπουλος 
 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 

34. Βασιλεία Σινάνογλου Πρόεδρος Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

 Σχολή Δημόσιας Υγείας  

35. Αρετή Λάγιου 
 

Πρόεδρος Τμ.. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείες 

36. Γεώργιος Ντουνιάς 
 
 

Πρόεδρος Τμ. Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 Εκπρόσωποι  

37. Μαρία Καλτσογιάννη Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων 

38. Βασιλική Κώτση Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

39. Νεκτάριος Σταυρόπουλος Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν έχουν υποδειχθεί.  

 
 

Απουσίαζαν τα μέλη κα. Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια και Πέτρος 

Καλαντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

 

 

Στη συνεδρίαση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο κ. Σταύρος Καμινάρης Αναπληρωτής 

Καθηγητής και Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(ΕΣΔΕΠ), κατόπιν προφορικής πρόσκλησης του Πρύτανη.  
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Σελίδα  3 της Πράξης  1/20-02-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων. 
 
 
 

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

....................................................................................................................................................... 

Θ έ μ α  54ο : «Έγκριση Κανονισμού Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής». 

....................................................................................................................................................... 
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Σελίδα  4 της Πράξης  1/20-02-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 
 
 

Θ Ε Μ Α  5 4 ο  
 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τουκαι ιδίως 

της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α΄) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.’) Διαπιστωτική    

Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και 

Τεσσάρων (4)Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019, τ. Β΄) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των 

Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ. Β΄). 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ.: 55598/21-10-2019 Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, σχετικά με τη «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

10. Τον «Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος :  

-εγκρίθηκε με την Πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 33ο) της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»και  

- τροποποιήθηκε με την Πράξη 19/18-09-2018 (Θέμα 37ο) της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

11. Την Πράξη 2/27-10-2019 (Θέμα 1.2ο) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της  Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία αποφασίστηκε η Συγκρότηση των Επιτροπών: 

α) Οικονομικής Υποστήριξης Διδακτορικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, β) 

Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργιάς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γ) Εκσυγχρονισμού-Ολοκλήρωσης του Οδηγού 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και δ) Βράβευσης των Νέων Φοιτητών που πρώτευσαν κατά τις 

Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

12. Την Πράξη 3/5-11-2019 (Θέμα 1.5ο) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της  Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία αποφασίστηκε η Σύσταση των Επιτροπών: α) 

Οικονομικής Υποστήριξης Διδακτορικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,                       

β) Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργιάς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γ) Εκσυγχρονισμού-Ολοκλήρωσης του Οδηγού 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, και δ) Βράβευσης των Νέων Φοιτητών που πρώτευσαν κατά τις 

Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
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Σελίδα  5 της Πράξης  1/20-02-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

13. Την Πράξη 1/4-02-2020 (Θέμα 1.2ο) της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,σχετικά 

με τη «Συζήτηση και Λήψη Αποφάσεων Επί του Κανονισμού Υποτροφιών Υποψηφίων 

Διδακτόρων ΠΑΔΑ». 

14. Το γεγονός ότι, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής έχοντας ως στόχο να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της 

ερευνητικής του δραστηριότητας και να καταστεί πρωτοπόρος στην έρευνα και την 

τεχνολογία, αποφάσισε την παροχή υποτροφιών προς Υποψήφιους Διδάκτορες του 

Ιδρύματος από τα διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. 

15. Το γεγονός ότι, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας ως απώτερο σκοπό την 

υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση των Υποψηφίων Διδακτόρων, των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων των Σχολών, του με εξαιρετικές επιδόσεις και οικονομικές δυσκολίες εισάγει το 

θεσμό των υποτροφιών. 

16. Τον υποβληθέντα Κανονισμό Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

17. Τη σχετική προφορική εισήγηση του κ. Ιωάννη Καλδέλλη, Καθηγητή και Αντιπρύτανη 

Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής 

 

 

 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

 

 

να ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Κανονισμό Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, ο οποίος έχει ως ακολούθως : 
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Σελίδα  6 της Πράξης  1/20-02-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν  Ε . Λ . Κ . Ε .  
 

 

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), με στόχο να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην 

ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας, με απώτερο στόχο να καταστεί πρωτοπόρο στην 

έρευνα και την τεχνολογία, όσο και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα μας προτίθεται  

να παρέχει υποτροφίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) του από τα διαθέσιμα του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Tο Πα.Δ.Α. εισάγει το θεσμό των υποτροφιών για 

την υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση Υποψηφίων Διδακτόρων με εξαιρετικές επιδόσεις και 

οικονομικές δυσκολίες. 

Με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού των 

υποτροφιών κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση πλαισίου εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. υιοθέτησε τον ακόλουθο κανονισμό, ο 

οποίος ρυθμίζει τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και εποπτείας της χορήγησής τους. 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πα.Δ.Α. καθορίζει με απόφασή της το 

συνολικό αριθμό των υποτροφιών και έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης. Οι 

υποτροφίες θα κατανέμονται εξίσου σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πα.Δ.Α., με αρχική 

κατανομή ένας ΥΔ από κάθε Τμήμα του ΠΑΔΑ, εφόσον βεβαίως υπάρχουν υποψήφιοι 

διδάκτορες που πληρούν τα κριτήρια και είναι επιλέξιμοι της δράσης αυτής. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα υποστηριχτούν οικονομικά από τον ΕΛΚΕ θα επιλέγονται από 

Επιτροπές Αξιολόγησης και Επιλογής, κατόπιν Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε σχετική 

κατάλληλα διαμορφωμένη Προκήρυξη, οι κύριοι άξονες της οποίας περιλαμβάνονται στον 

παρόντα Κανονισμό. 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει αθροιστικά κάθε 

υποψήφιος  στα  κριτήρια  αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό,  στα 

πλαίσια των διαθεσίμων θέσεων κάθε τμήματος που έχουν κατανεμηθεί σε αυτά. 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Η προκήρυξη για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα γίνεται κάθε Σεπτέμβριο (εντός του 

τελευταίου δεκαημέρου). Κατ΄ εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνει τον Μάρτιο 

του 2020. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

1.  Εντός του επόμενου δεκαημέρου της Προκήρυξης γίνεται η υποβολή των αιτήσεων. 

2. Εντός των επόμενων δύο (2) εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των 

Αιτήσεων και μετά από την αξιολόγηση, η οποία γίνεται με βάση τον παρόντα Κανονισμό, 

γίνεται η επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, που έχει 

οριστεί από τον ΕΛΚΕ, η οποία και καταθέτει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  προς έγκριση. 

3. Συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων με σκοπό την εξέταση των ενστάσεων υποψηφίων για τη 

διεκδίκηση υποτροφίας ΕΛΚΕ. Κάθε ακαδ. έτος η Επιτροπή Ενστάσεων απαρτίζεται από 

τρία μέλη ΔΕΠ - εκπροσώπους τριών Σχολών και τα οποία εναλλάσσονται κυκλικά. Στην 

περίπτωση κατά την οποία στην Επιτροπή συμμετέχει μέλος ΔΕΠ της ίδιας Σχολής με αυτή 

του ενιστάμενου ΥΔ, το μέλος αυτό αντικαθίσται στη συγκεριμένη περίπτωση από τον 

εκπρόσωπο της επόμενης κατά σειρά Σχολής. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα πρέπει να 

υποβάλει την εισήγησή της σε διάστημα δύο εβδομάδων, ώστε το συγκεκριμένο θέμα να 

εξετασθεί από την Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της. 

4. Η τήρηση των παραπάνω χρονικών περιορισμών κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη 

λειτουργία της διαδικασίας. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Οι υποψήφιοι για διεκδίκηση υποτροφίας ΥΔ πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις (εάν δεν πληρούνται δεν δικαιούται ο ΥΔ να υποβάλει Αίτηση και συνεπώς η 

αίτησή του απορρίπτεται): 

Β1. Ο ΥΔ πρέπει να έχει ήδη αναλάβει διδακτορική διατριβή, να έχει εγκριθεί το θέμα του 

από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να έχει ορισθεί Επιβλέπων 

Καθηγητής καθώς και Τριμελής Επιτροπή με βάση τον Κανονισμό Εκπόνησης 

Διδακτορικών. 

Β2. Να έχει βαθμό βασικού πτυχίου κατ’ ελάχιστον 6,5/10. 

Β3. Να μην κατέχει έμμισθη θέση (με σχέση εργασίας ή έργου) στο Δημόσιο ή σε 

οποιοδήποτε ΝΠΔΔ. 

Β4. Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα της ατομικής φορολογικής του δήλωσης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ (ο οικονομικός έλεγχος αφορά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας). Ειδικά για 

την προκήρυξη του Μαρτίου 2020 ο έλεγχος αφορά το οικονομικό έτος 2018. 

Β5. Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, σε περίπτωση γάμου ή 

συμφώνου συμβίωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 30,000€ (ο οικονομικός 

έλεγχος αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της 

υποτροφίας). Ειδικά για την προκήρυξη του Μαρτίου 2020 ο έλεγχος αφορά το 

οικονομικό έτος 2018. 

Β6. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος/σύντροφος, και εφόσον ο υποψήφιος 

φιλοξενείται από τους γονείς του ή/και θεωρείται προστατευόμενο μέλος κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα των 

γονέων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 30,000€ (ο οικονομικός έλεγχος αφορά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας). Ειδικά 

για την προκήρυξη του Μαρτίου 2020 ο έλεγχος αφορά το οικονομικό έτος 2018.   

Β7. Ο ΥΔ να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή όπως π.χ. ΕΛΙΔΕΚ, ΕΣΠΑ, ΙΚΥ, 

διάφορα Ιδρύματα, κ.λπ. 

 

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση του παρόντος κανονισμού που αναφέρεται το όριο των 

30,000€, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται όταν το οικογενειακό εισόδημα αναφέρεται σε 

οικογένεια με περισσότερα των τριών ατόμων, καθώς και στην περίπτωση που σε αυτό 

περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. Ειδικότερα, το όριο αυξάνεται κατά 

5,000 ευρώ για κάθε επιπλέον των τριών μελών μέλος της οικογένειας. Επιπλέον για κάθε 

μέλος της οικογένειας με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% αυξάνεται αυτοτελώς κατά 3,000 

ευρώ. Αντίστοιχα, το ατομικό όριο των 10,000 ευρώ αυξάνεται κατά 5,000 ευρώ εφόσον ο 

υποψήφιος διδάκτορας έχει αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. 

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής των ΥΔ στους οποίους θα απονεμηθεί 

η υποτροφία αλλά και στις προϋποθέσεις συνέχισης της υποτροφίας για το δεύτερο και το τρίτο 

έτος, εφόσoν η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι τα τρία έτη. 

Γ1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει αθροιστικά  κάθε  

υποψήφιος  στα  κριτήρια  αξιολόγησης  στα πλαίσια των διαθεσίμων θέσεων κάθε Τμήματος 

που έχουν κατανεμηθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  

Η Μοριοδότηση βασίζεται στο βαθμό πτυχίου (Μ1), στα επιστημονικά επιτεύγματα μετρούμενα 

με αριθμό δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων (Μ2) και στο ατομικό ή/και οικογενειακό εισόδημα 

(Μ3).  
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Τα Μ1, Μ2 και Μ3 συνεισφέρουν στην τελική βαθμολόγηση με συντελεστές βαρύτητας 

w1=30%, w2=30% και w3=40% αντίστοιχα.  

 

1. Μ1 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

M1= w1*( ΒΔ(i)/10)   

Όπου: 

 ΒΔ(i):  ο βαθμός διπλώματος του  i – υποψηφίου. 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψιν θετικά οι μεταπτυχιακές σπουδές και οι 

επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτές, με την προϋπόθεση ότι αυτές εμπίπτουν στο γνωστικό 

αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 

 

2. Μ2 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 M2=w2*[2*Sum(Αi/ni)+ Sum(Bi/mi)] 

 

Όπου: 

 Αi :  Αναφέρεται στον αριθμό των Δημοσιεύσεων σε Αναγνωρισμένα Διεθνή Περιοδικά. 

 Βi : Αναφέρεται στον αριθμό των Ανακοινώσων σε Καθιερωμένα Διεθνή Συνέδρια  με 

κριτές. 

 ni Είναι ο αριθμός των συγγραφέων της κάθε δημοσίευσης, μη συνυπολογιζομένου του 

Επιβλέποντος Καθηγητή. 

 mi Είναι ο αριθμός των συγγραφέων της κάθε ανακοίνωσης, μη συνυπολογιζομένου του 

Επιβλέποντος Καθηγητή. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο 

αναγνωρισμένου διεθνούς εκδοτικού οίκου, το κάθε κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχει ο 

υποψήφιος λογίζεται ως δημοσίευση σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό. 

 Όλες οι ανωτέρω αναφερομένες δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά ή 

ανακοινώσεις σε καθιερωμένα διεθνή συνέδρια με κριτές πρέπει να αναφέρονται στο 

γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. 

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει καλλιτεχνικό έργο λόγω της ειδικής 

φύσεως του γνωστικού αντικειμένου της διδακτορικής του διατριβής, η αποδοχή και η κατάταξή 

του στις ανωτέρω (για τις δημοσιεύσεις) κατηγορίες θα γίνεται από το Συμβούλιο της 

Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. 

 

3. Μ3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Όπως και στην περίπτωση Β6 αναφέρεται, για περιπτώσεις μη ύπαρξης συζύγου/ συντρόφου 

φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα νοείται αυτό των γονέων εφόσον ο υποψήφιος 

φιλοξενείται από τους γονείς του ή/και θεωρείται προστατευόμενο μέλος κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, οπότε και ισχύει: 

Μ3 = w3*[2-φορολογητέο ατομικό εισόδημα/10.000- φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 

/30.000] 

 

Για περιπτώσεις ύπαρξης συζύγου/ συντρόφου ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα νοείται 

αυτό του υποψηφίου και της/του συζύγου/ συντρόφου. 

Μ3 = w3*[1-φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα /30.000] 
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Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση του παρόντος κανονισμού που αναφέρεται το όριο των 

30,000€, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται όταν το οικογενειακό εισόδημα αναφέρεται σε 

οικογένεια με περισσότερα των τριών ατόμων, καθώς και στην περίπτωση που σε αυτό 

περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. Ειδικότερα, το όριο αυξάνεται κατά 

5,000 ευρώ για κάθε επιπλέον των τριών μελών μέλος της οικογένειας. Επιπλέον για κάθε 

μέλος της οικογένειας με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% αυξάνεται αυτοτελώς κατά 3,000 

ευρώ. Αντίστοιχα, το ατομικό όριο των 10,000 ευρώ αυξάνεται κατά 5,000 ευρώ εφόσον ο 

υποψήφιος διδάκτορας έχει αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. 

 

Συνεπώς η αξιολόγηση γίνεται βάσει του παρακάτω αποτελέσματος: 

M = M1 + M2 + M3  

 

Δ.  ΎΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 Το ύψος των υποτροφιών του ΕΛΚΕ ορίζεται σε 6.000€ ετησίως ή 500€/μήνα. 

 Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τριετής. 

 Η Υποτροφία ανανεώνεται ετησίως μετά από θετική αξιολόγηση της τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και έπειτα από επανεξέταση πιθανής μεταβολής της 

συμμόρφωσης των ΥΔ με τα κριτήρια (Β1-Β7), που εμπεριέχονται στον κανονισμό, από την 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πα.Δ.Α. 

 Μικρή παράταση, έως τριών μηνών, δύναται να δοθεί από την Επιτροπή Ερευνών σε 

περίπτωση αιτιολογημένης εισήγησης του υποψηφίου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 

 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 τη 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 τη Γραμματεία του σχετικού 

Τμήματος. 

 Απαιτείται τουλάχιστον μία (1) ανακοίνωση σε πρακτικά καθιερωμένου συνεδρίου με 

κριτές (ή επίσημη επιστολή αποδοχής της ανακοίνωσης) ή μία (1) δημοσίευση σε 

αναγνωρισμένο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές (ή επίσημη επιστολή αποδοχής 

της δημοσίευσης) για τη συνέχιση της υποτροφίας το δεύτερο έτος. 

 Αντίστοιχα, απαιτείται τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε αναγνωρισμένο διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό με κριτές (ή επίσημη επιστολή αποδοχής της δημοσίευσης) για τη 

συνέχιση της υποτροφίας το τρίτο έτος. 

 Για το δεύτερο και τρίτο έτος συνέχισης της χορήγησης της υποτροφίας, επιπλέον των 

παραπάνω όρων, οι ΥΔ θα προσκομίζουν φορολογική δήλωση με το φορολογητέρο ατομικό 

ή/και οικογενειακό τους εισόδημα ως ανωτέρω (Β4-Β6).  

 Σε περίπτωση που το φορολογητέο ατομικό εισόδημα (μη συμπεριλαμβανόμενης της 

υποτροφίας) του ΥΔ υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ  η υποτροφία θα διακόπτεται. 

 

Ε.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

 Σε όλες τις δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις και στη διατριβή του υποψηφίου που εκπονούνται 

στο πλαίσιο της χορηγούμενης υποτροφίας έρευνας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή 

χορήγησης της υποτροφίας (δηλαδή ότι αυτή εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από τον 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).  

 Οι Υπότροφοι ΕΛΚΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση, παράλληλα με την εκπόνηση του 

διδακτορικού τους, να παρέχουν επικουρικό υποστηρικτικό έργο στο οικείο Τμήμα του 

Πα.Δ.Α., διάρκειας δέκα ωρών την εβδομάδα κατά μέγιστο. 
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 Οι Υπότροφοι ΕΛΚΕ είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν ετήσια αναφορά προόδου εντός 

διμήνου από τη λήξη του έτους υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η μη 

υποβολή της ετήσιας έκθεσης συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της υποτροφίας έρευνας. 

 Ένας υποψήφιος διδάκτορας που παραιτείται της Υποτροφίας, ενώ έχει ήδη επιλεγεί, δεν 

δικαιούται να επανυποβάλλει υποψηφιότητα παρά μόνο σε προκήρυξη που θα γίνει μετά 

από ένα ακαδημαϊκό έτος. 

 Σε περίπτωση που για έναν υπότροφο διακοπεί η υποτροφία για οιονδήποτε λόγο, τη θέση 

του καταλαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος στη βαθμολογία, πάντα σε σχέση με το Τμήμα 

που εκπονεί διδακτορική διατριβή ο υπότροφος. 

 

ΣΤ.  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον 

ανωτέρω Κανονισμό οποιαδήποτε στιγμή με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία και 

εφαρμογή του. 

 Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 

 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 15:00 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 
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