ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ
[Απόφαση

της

01ης/26.07.2019

συνεδρίασης

της

Ε.Ε.Δι

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (ΑΔΑ: ΩΒΨΝ46ΨΖ3Π-ΤΤ2), της 22ης/28.02.2020
συνεδρίασης της Ε.Ε.Δι ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (ΑΔΑ: ΩΝΜΕ46ΨΖ3ΠΟΚΕ), του Αποσπ. Πρακτικού της ΔΕ/ΔΙΠΑΕ – Θέμα 9 και της υπ΄
956/27.01.2020 πράξης Προέδρου ΔΕ/ΔΙΠΑΕ].

ΠΡΑΚΤΙΚΑ της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ με αριθμό 61/26.11.2020
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 στην Αίθουσα Α4 του Κτιρίου Α
η

του Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε η εξηκοστή πρώτη (61 ) συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
Παρευρέθηκε με φυσική παρουσία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ Καθηγητής κ. Αγγελόπουλος Σταμάτιος.
Κατόπιν προσκλήσεως, συμμετείχαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:
α) Της παρ.13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) «Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας» που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004
(ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-05-2004),
β) της παρ. 5στ, άρθρο 70 του Ν.4386/16, όπως τροποποίησε τη διάταξη του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 και της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017, που αντικατέστησε τη
διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 περ. στ’ του ν. 4009/2011 και
γ) της ΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/13-03-2020 τεύχος Β΄) «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων
με τηλεδιάσκεψη»
τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αηδόνης Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, μέλος

13. Καμπατζά Βαλεντίνη, Καθηγήτρια

2. Αναστασίου Χρήστος, Καθηγητής

14. Καμπουρλάζος Βασίλειος, Καθηγητής

3. Βορδός Νικόλαος, Αναπληρωτής
Καθηγητής

15. Κατσαλιάκη Κορίνα, Επίκουρη
Καθηγήτρια
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4. Γκεϊβανίδης Σάββας, Επίκουρος
Καθηγητής

16. Κύζας Γεώργιος, Αναπληρωτής
Καθηγητής

5. Δανιήλ Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια

17. Μίνος Γεώργιος, Αναπληρωτής
Καθηγητής

6. Δαυίδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής,
Αντιπρόεδρος

18. Νόττα Ουρανία, Καθηγήτρια

7. Διαμαντάρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

19. Παζάρσκης Γεώργιος, Επίκουρος
Καθηγητής

8. Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Καθηγήτρια

20. Παπουτσή Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

9. Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Καθηγητής

21. Τζέτζης Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής

10. Καζάνα Βασιλική, Καθηγήτρια

22. Τσαγκάρης Απόστολος, Επίκουρος
Καθηγητής

11. Καλαμπούκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια

23. Φλώρου Γιαννούλα, Καθηγήτρια

12. Καλογιάννη Ελένη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

24. Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκαν, τα κάτωθι μέλη:
1. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
2. Αποστόλου Θωμάς, Καθηγητής
3. Βοζίκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Δημητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής
5. Εμμανουλούδης Δημήτριος, Καθηγητής
6. Κατσίκης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής
7. Κοσμίδης Κοσμάς, Επίκουρος Καθηγητής
8. Παπαδιοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής
9. Σαββίδης Γεώργιος, Καθηγητής
10. Χασαπίδου Μαρία, Καθηγήτρια
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Χρέη Γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση ασκεί η κα Άννα Πάτκου, Γραμματέας της
Ε.Ε.Δι./Δι.Πα.Ε. Παρευρίσκονται κατά τη συνεδρίαση η Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. του
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. κα Θωμαϊδα Γκριμπίζη,
οι κ.κ. Καμπούτας Νικόλαος και Καλογήρου Σοφία, Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΕΛ για τα θέματα:


3. «Έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (1η οικονομική
χρήση) των πρώην ΑΤΕΙ – Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 09/05/2019 έως
31/12/2019 και του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως
31/12/2019», και



4. «Προσδιορισμός της οικονομικής θέσης του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος»

και από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, ο κ. Ιωάννης Φαρίνης, για το θέματα:


6. «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υποτροφιών του ΕΛΚΕ ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.»,



7. «Έγκριση Οδηγού Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών», και



8. «Έγκριση Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και Συμβάσεων
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
.....................................................................................................................................................
Θέμα 6: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υποτροφιών του ΕΛΚΕ του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις
βελτίωσης των μελών της
και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού υποτροφιών του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (Παράρτημα 2 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Δι.Πα.Ε.), ως
ακολούθως:
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Παράρτημα 2
Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες στις εξής
περιπτώσεις:

Ι. Χορήγηση Υποτροφιών βάσει του αρ. 59 παρ. 8 του ν.
4485/2017
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 8 του ν.4485/2017 «Ποσοστό έως δέκα τοις
εκατό (10%) των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να
χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού
έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών
προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε.».

Οι υποτροφίες αυτές χαρακτηρίζονται ως μη ανταποδοτικές και αφορούν
φοιτητές τρίτου κύκλου σπουδών.
Για τη χορήγησή τους ισχύουν τα εξής:


Κάθε υποτροφίας προηγείται προκήρυξη το περιεχόμενο της οποίας θα
καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.



Η σύμβαση που θα υπογράφεται δεν θα αναφέρει παραδοτέα ούτε συμμετοχή
σε πακέτα εργασίας.



Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη
πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά
προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ή ο ΕΛΚΕ άλλου Πανεπιστημίου ή
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Ιδρύματος ή άλλου Πανεπιστημίου.



Οι υπότροφοι δεν πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να είναι
υπάλληλοι σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
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Ο χρόνος χορήγησης υποτροφίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη του
χρόνου φοίτησης του επωφελούμενου.



Το ύψος της υποτροφίας, τα κριτήρια επιλογής και τυχόν άλλα ειδικότερα
θέματα θα καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη προκήρυξη θα καταθέτουν στη ΜΟΔΥ της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. εντός της προθεσμίας
που τάσσει η προκήρυξη:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας,
(β) Αντίγραφα πτυχίων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός αυτών,
(γ) Αντίγραφα Μεταπτυχιακών τίτλων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός αυτών,
(δ) Βεβαίωση εγγραφής τους ως Υποψήφιων Διδακτόρων,
(ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
(στ) Συστατικές επιστολές,
(ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει
υποτροφία από άλλο φορέα ως υποψήφιος διδάκτορας και ότι δεν ασκεί
ελευθέριο επάγγελμα ή και ότι δεν υπάλληλος σε οποιοδήποτε φορέα και δεν
συμμετέχει σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά προγράμματα που
χειρίζεται ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ή ο ΕΛΚΕ άλλου Πανεπιστημίου ή προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή άλλου
Πανεπιστημίου.
(η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι συναινεί στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται
στην αίτησή του και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. με σκοπό την αξιολόγηση, την επιλογή, την κατάρτιση σχετικών
συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών και
(θ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της
φοίτησης ή αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων,
θα ενημερώνει αμελλητί τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και η υποτροφία θα διακόπτεται.
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Οι υποψηφιότητες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής που συστήνεται ετήσια στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Ιδρύματος και η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση και κατάταξη των
υποψηφίων, οι δε τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις από τους υποψήφιους θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται ετήσια στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Η τελική επιλογή
θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. με
βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

ΙΙ. Χορήγηση Υποτροφιών βάσει του αρ. 54 παρ. 2 του ν. 4009/2011
Σύμφωνα με το αρ. 54, παρ. 2 του ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με
το αρ. 98 παρ. 6 του ν. 4547/2018 και το αρ. 33 του ν. 4559/2018 «2. Σε φοιτητές
πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία
φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν
εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του
ιδρύματος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν, επίσης, να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε
υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως αντάλλαγμα για
την απασχόλησή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο οικείο Α.Ε.Ι., από
πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται
στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους».
Οι υποτροφίες αυτές χαρακτηρίζονται ανταποδοτικές, αφορούν φοιτητές
πρώτου & δευτέρου κύκλου σπουδών.
Για τη χορήγησή τους ισχύουν τα εξής:


Οι υπότροφοι πρέπει να είναι αποκλειστικά φοιτητές πρώτου ή δευτέρου
κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου.



Για τη χορήγηση της υποτροφίας απαιτείται η απασχόληση του υπότροφου σε
υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι 40 ώρες μηνιαίως. Η ωριαία αποζημίωση
καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (τις διατάξεις του ν.
4354/2015

και

της

με

αριθ.

2/31029/ΔΕΠ

εγκυκλίου

του

Υπουργείου

Οικονομικών).


Η σύμβαση που θα υπογράφεται θα αναφέρει σαφώς την υπηρεσία του
Ιδρύματος στην οποία απασχολείται ο υπότροφος.
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Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε
οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
συγχρηματοδοτούμενα
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

ή

ο

ή

ΕΛΚΕ

ευρωπαϊκά
άλλου

ή να συμμετέχουν σε άλλα

προγράμματα

Πανεπιστημίου

ή

που

χειρίζεται

προγράμματα

ο

που

χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή άλλου
Πανεπιστημίου.
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:
(1) Για τους φοιτητές πρώτου κύκλου:


Η χορήγηση υποτροφίας θα γίνεται με βάση τη βαθμολογική επίδοση των
φοιτητών και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει οι υποψήφιοι
όλα τα μαθήματα των προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών.



Σε

περίπτωση

ισοβαθμίας

με

βάση

την

αναλυτική

βαθμολογία,

θα

συνυπολογίζεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.
(2) Για τους φοιτητές δευτέρου κύκλου:
 Η χορήγηση υποτροφίας θα γίνεται με βάση τη βαθμολογία πτυχίου, τη
συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της υποτροφίας, τον αριθμό
και την ποιότητα των εργασιών που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και
ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος.
 Σε

περίπτωση

ισοβαθμίας

με

βάση

την

αναλυτική

βαθμολογία,

θα

συνυπολογίζεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.
Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
Κατόπιν πρόσκλησης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
και του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., οι υποψήφιοι καταθέτουν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας κατά περίπτωση για υποψηφίους πρώτου ή
δευτέρου κύκλου σπουδών,
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου κύκλου σπουδών ή
αντίγραφο πτυχίου όπου θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (για τους
υποψήφιους του δευτέρου κύκλου σπουδών),
(γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου
εισοδήματος του ίδιου έτους (έντυπο Ε1), αν κατά τον χρόνο υποβολής της
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αίτησης δεν έχει παραληφθεί το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα ή
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος,
(δ) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο υπότροφος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση
διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί τον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και η υποτροφία θα διακόπτεται,
(ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει
υποτροφία από άλλο φορέα ως υποψήφιος διδάκτορας και ότι δεν ασκεί
ελευθέριο επάγγελμα ή και ότι δεν υπάλληλος σε οποιοδήποτε φορέα και δεν
συμμετέχει σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά προγράμματα που
χειρίζεται ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ή ο ΕΛΚΕ άλλου Πανεπιστημίου ή προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή άλλου
Πανεπιστημίου.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι συναινεί στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται
στην αίτησή του και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. με σκοπό την αξιολόγηση, την επιλογή, την κατάρτιση σχετικών
συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής που συστήνεται ετήσια στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Ιδρύματος και η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση και κατάταξη των
υποψηφίων, οι δε τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις από τους υποψήφιους θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται ετήσια στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Η τελική επιλογή
θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. με
βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Αξιολόγησης και
Επιλογής.

ΙΙΙ. Χορήγηση Υποτροφιών βάσει του αρ. 98 παρ. 7 του ν. 4547/2018
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Σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 98 του Ν.4547/2018: « 7. Το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 5 του αρ. 28 του ν. 4314/2014 (Α` 265), αντικαθίσταται ως εξής:«Από 23.12.2014 οι
δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς,
σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι.,
σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α` 195) και το ν. 4485/2017 (Α`114) και από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με το ν. 2158/1993 (Α` 109) και το ΠΔ 321/1999 (Α`
306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα,
καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο
εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην
υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.
Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για
τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες».
Οι υποτροφίες αυτές χαρακτηρίζονται ανταποδοτικές, αφορούν φοιτητές
τρίτου κύκλου σπουδών και μεταδιδάκτορες.
Το ύψος της υποτροφίας, βάσει του άρθρου12 παρ. 4 της ΥΠΑΣΥΔ ΕΣΠΑ (ΦΕΚ
5968/Β/31.12.2018),ανέρχεται ανά μήνα και ανά έργο:
(α) για τους διδάκτορες στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750€) και
(β) για τους μεταδιδάκτορες στο ποσό των χιλίων πενήντα ευρώ (1.050€)
εκτός και αν

ορίζεται διαφορετικά από την πρόσκληση του φορέα

Χρηματοδότησης
Για τη χορήγησή τους ισχύουν τα εξής:
Κάθε υποτροφίας προηγείται προκήρυξη βάσει των κριτηρίων που θέτει κάθε
φορά ο φορέας Χρηματοδότησης:


Η σύμβαση που θα υπογράφεται θα συμφωνεί πλήρως μ’ αυτήν της
προκήρυξης που καθιστά επιλέξιμες τις υποτροφίες.



Προϋπόθεση

επιλεξιμότητας

των

ανταποδοτικών

υποτροφιών

που

χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020,
αποτελεί

η

απασχόληση

των

δικαιούχων

στην

υλοποίηση

των

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται
στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.
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Οι υπότροφοι δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ.



Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη
πηγή για το ίδιο χρονικό διάστημα, ούτε να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία
από άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά προγράμματα που χειρίζεται ο
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.ή

ο

ΕΛΚΕ

άλλου

Πανεπιστημίου

ή

προγράμματα

που

χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή άλλου
Πανεπιστημίου.


Το ποσό της υποτροφίας είναι αυτό που ορίζεται στην προκήρυξη του
προγράμματος, διαφορετικά καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Δι. μετά από
πρόταση του Επιστημονικά υπευθύνου.



Ο χρόνος χορήγησης υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο
φοίτησης του επωφελούμενου, όπως αυτός προβλέπεται από τον κανονισμό
του κάθε τμήματος.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη προκήρυξη θα καταθέτουν στη ΜΟΔΥ της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. εντός της προθεσμίας
που τάσσει η προκήρυξη:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας,
(β) Αντίγραφα πτυχίων,
(γ) Αντίγραφα Μεταπτυχιακών τίτλων,
(δ) Βεβαίωση εγγραφής τους ως Υποψήφιων Διδακτόρων στο Π.Κ.,
(ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
(στ) Συστατικές επιστολές,
(ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει
υποτροφία από άλλο φορέα ως υποψήφιος διδάκτορας ούτε λαμβάνει
συγχρόνως υποτροφία από άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά
προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ή ΕΛΚΕ άλλου Πανεπιστημίου ή
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Ιδρύματος ή άλλου Πανεπιστημίου,
(η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνειδεν κατέχει έμμισθη
θέση στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ,
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(θ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι συναινεί στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται
στην αίτησή του και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.με σκοπό την αξιολόγηση, την επιλογή, την κατάρτιση σχετικών
συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.
(ι) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της
φοίτησης ή αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων,
θα ενημερώνει αμελλητί τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και η υποτροφία θα διακόπτεται.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής που συστήνεται ετήσια στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Ιδρύματος και η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση και κατάταξη των
υποψηφίων, οι δε τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις από τους υποψήφιους θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται ετήσια στον
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Η τελική επιλογή
θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. με
βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.
Σε περίπτωση που από το Φορέα Χρηματοδότησης τίθενται διαφορετικά από
τα ανωτέρω κριτήρια, τότε υπερισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά αυτά.
* Τα χορηγούμενα από τις ανωτέρω αιτίες ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, ενώ
απαλλάσσονται και από τα τέλη χαρτοσήμου. Ωστόσο οι χορηγούμενες από
το ΕΛΙΔΕΚ μέσω της ΓΓΕΤ υποτροφίες υπόκεινται στην παρακράτηση του
τέλους χαρτοσήμου, αφού δεν υπάρχει γενική ή ειδική απαλλαγή γι’ αυτές.
Η ανωτέρω απόφαση - εισήγηση θα αποσταλεί προς έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σύμφωνα με όσα ορίζει το αρθ. 68 παρ. 1 του ν.
4485/2017.
……………………………………………………………………………………………………………..
Ακριβές απόσπασμα
Θεσσαλονίκη, 12-01-2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ
Καθηγητής Αγγελόπουλος Σταμάτης
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