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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 28.11.2019
Αριθμ. πρωτ. : 39801
Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 103812/2019
Πρόσκλησης για την απόδοση 25 υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο
«Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»
Με αφορμή την υποβολή αρκετών ερωτημάτων των υποψηφίων ενδιαφερομένων ως προς τους όρους και
τα κριτήρια συμμετοχής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 103812/2019 Πρόσκλησης, την ενιαία ερμηνεία και
εφαρμογή των όρων της πρόσκλησης, αλλά και για λόγους τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
όλων των υποψηφίων, συλλέχθηκαν όλα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν έως σήμερα και απαντώνται
ως ακολούθως :
1.
Ως 5η προϋπόθεση της πρόσκλησης για την υποβολή σχετικής αίτησης (σελ. 3) έχει
οριστεί ότι : «Το υπολογιζόμενο συνολικό εισόδημα του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού
της προς απόδοση υποτροφίας, να μην ξεπερνά το ποσό των 20.000€ ετησίως, κατά την υποβολή της
αίτησης και καθ΄όλη την διάρκεια της υποτροφίας. Η εν λόγω προϋπόθεση ελέγχεται καθ΄όλη τη
διάρκεια απόδοσης της υποτροφίας και τυχόν μη τήρηση αυτής επιφέρει την αυτοδίκαιη διακοπή
χορήγησης της υποτροφίας από τη χρονική στιγμή που διαπιστώθηκε η υπέρβαση». Από τον ως άνω
όρο προκύπτει ότι το συνολικό ατομικό εισόδημα κάθε ενδιαφερομένου υποψηφίου, τόσο κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία θα πρωτοκολληθεί η αίτηση του
κάθε υποψηφίου στο Πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε., το χρόνο αξιολόγησης της αίτησής του από την
Επιτροπή Αξιολόγησης, την έκδοση των πινάκων κατάταξης, την κατάρτιση της σύμβασης, όσο και
για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η απόδοση της υποτροφίας (με ανώτατο όριο τους 24
μήνες), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 20.000€.
Ειδικότερα, στο ανώτατο όριο του ποσού των 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και το ετήσιο ποσό
της προς απόδοση υποτροφίας, και συγκεκριμένα το ποσό των 10.000 ευρώ (833,33 ευρώ x12).
Συνεπώς, κάθε υποψήφιος υπότροφος δύναται να έχει έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατ’
ανώτατο όριο έως το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως (τόσο για το έτος 2019, όσο και για τα επόμενα
έτη όπου θα χορηγείται η υποτροφία). Ως άλλες πηγές εισοδήματος νοούνται τα έσοδα από
οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (σύμβαση έργου ή εργασίας), έσοδα από επιχειρηματική
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δραστηριότητα ή άσκηση εμπορίας, έσοδα από ενοίκια ή μερίσματα ή δικαιώματα εκμετάλλευσης
διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εσόδων υπόκειται σε αυτοτελή ή μη αυτοτελή
φορολόγηση εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως βάση υπολογισμού είναι το
ποσό του συνόλου του φορολογητέου εισοδήματος από κάθε τυχόν πηγή εισοδήματος (προς φόρων
και τυχόν σχετικών συνυπολογιζόμενων τεκμηρίων).
Για την απόδειξη της εν λόγω προϋπόθεσης προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται με ακρίβεια ότι ο υποψήφιος δεν έχει εισοδήματα ή στην
περίπτωση που έχει, δηλώνει τα συνολικά εισοδήματα που έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
για όλο το οικονομικό έτος 2019, ήτοι από την αρχή του οικονομικού έτους 2019, συνυπολογίζοντας
αυτά που αναμένεται να εισπράξει έως τη λήξη του οικονομικού έτους από οποιαδήποτε πηγή.
Αντίστοιχα εάν γνωρίζει ότι έχει ή πρόκειται να εισπράξει εισοδήματα κατά το έτος 2020, ο
υποψήφιος καλείται επίσης να το δηλώσει, καθώς ο έλεγχος του ύψους των εισοδημάτων θα
πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της απόδοσης υποτροφίας.
2.
Ως 4η προϋπόθεση της πρόσκλησης για την υποβολή σχετικής αίτησης (σελ. 3) έχει
οριστεί ότι : «Να μην έχουν οποιαδήποτε έμμισθη εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης (σύμβαση
έργου ή εργασίας) στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.».
Από τον ως άνω όρο προκύπτει ότι κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει να μην έχει
οποιαδήποτε απασχόληση, η οποία να παραπέμπει σε στοιχεία πλήρους απασχόλησης. Ως στοιχεία
που παραπέμπουν σε πλήρη απασχόληση είναι τα εξής : α) οι ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως και
β) το ποσό της αμοιβής να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο ποσό της αμοιβής του κατώτατου βασικού
μισθού, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ιδίως στην περίπτωση της σύμβασης
έργου ελέγχεται το ύψος του συμβατικού τιμήματος, το είδος του προς ανάθεση έργου, εάν η
απασχόληση είναι προς έναν ή περισσότερους εργοδότες, η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 39
παρ. 9 του Ν. 4387/2016.
Ο έλεγχος της προϋπόθεσης ελέγχεται ομοίως όπως στην προηγούμενη παράγραφο, τόσο κατά το
στάδιο υποβολής της αίτησης και της αξιολόγησης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της απόδοσης της
υποτροφίας. Σημειώνεται ότι η συνδρομή της εν λόγω προϋπόθεσης ελέγχεται σωρευτικά με την
προηγούμενη προϋπόθεση, καθώς τα εισοδήματα που τυχόν προέρχονται από σύμβαση εργασίας
μερικής απασχόλησης ή σύμβαση έργου, η οποία όμως δεν παραπέμπει σε στοιχεία πλήρους
απασχόλησης, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ, τόσο κατά το χρόνο υποβολής
της πρότασης και αξιολόγησής της, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της απόδοσης της υποτροφίας.
Η προϋπόθεση της μη ύπαρξης οποιασδήποτε έμμισθης εργασιακής σχέσης πλήρους απασχόλησης
(σύμβαση έργου ή εργασίας) στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική
έμμισθη εργασιακή σχέση αλλά αυτή δεν είναι πλήρους απασχόλησης, θα πρέπει να δηλώνεται
ρητώς στην υπεύθυνη δήλωση το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια της απασχόλησης, το ποσό της
αμοιβής και να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αντίγραφο σύμβασης, αναγγελία
της σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αντίγραφο
μισθοδοσίας).
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3.
Ως 3η προϋπόθεση της πρόσκλησης για την υποβολή σχετικής αίτησης (σελ. 3) έχει
οριστεί ότι : «Να μην λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο
εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.». Η εν λόγω προϋπόθεση αφορά υποτροφία που τυχόν
έχουν ήδη λάβει ή λαμβάνουν κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης ή πρόκειται να λάβουν, η οποία
έχει αποδοθεί με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση της
διδακτορικής τους διατριβής. Συνεπώς τυχόν υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη
υποτροφία από το ΙΚΥ ή το ΕΛΙΔΕΚ ή άλλο φορέα ως οικονομική ενίσχυση για την εκπόνηση της
διδακτορικής τους διατριβής αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής. Ο εν λόγω περιορισμός
τίθεται προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι δεν έχουν τύχει
άλλη σχετικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της εκπόνησης της διατριβής τους.
4.
Ως ένα από τα στοιχεία/δικαιολογητικά, το οποίο υποβάλλεται στο φάκελο αξιολόγησης
του υποψηφίου ορίστηκε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης το εξής : «Θέμα διδακτορικής
διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της
Διδακτορικής Διατριβής». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό υπόμνημα στο οποίο θα
αναφέρουν τα ως άνω στοιχεία (θέμα, τίτλος, επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβή) και
σχετική σύνοψη της έρευνας που πρόκειται να διενεργήσει ο υποψήφιος διδάκτορας κατά το χρονικό
διάστημα όπου επιθυμεί να λάβει την υποτροφία στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 103812/2019
πρόσκλησης (αντικείμενο της έρευνας, μεθόδους υλοποίησης της έρευνας κλπ).
5.
Τα στοιχεία : «α) Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και
σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής. Και β) Έκθεση προόδου της
Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από πρόταση για την έρευνα που
θα διεξάγει ο ΥΔ στο πλαίσιο της διατριβής του κατά την διάρκεια της υποτροφίας» υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση εάν η διδακτορική διατριβή εκπονείται σε άλλη γλώσσα, πλην την
ελληνικής, τα ως άνω στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα, αντί της ελληνικής.
6.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 πρέπει να είναι υπογεγραμμένες
από τον δικαιούχο. Δεν χρειάζεται σχετική επικύρωσή τους από δημόσια αρχή. Η υπογραφή αυτών
θα λάβει χώρα πριν την κατάθεση της αίτησης, καθώς η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα
υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο.
7.
Ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό ορίζεται : «Έκθεση προόδου της Διδακτορικής
Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από πρόταση για την έρευνα που θα διεξάγει ο
ΥΔ στο πλαίσιο της διατριβής του κατά την διάρκεια της υποτροφίας.». Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι
οφείλουν να καταθέσουν έκθεση προόδου (σε έντυπη μορφή), η έκταση της οποίας υπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του κάθε υποψηφίου. Δεν προτείνεται συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα
πρέπει να έχει η έκθεση προόδου, αλλά προτείνεται το περιεχόμενό της να είναι σαφές, εύληπτο και
περιεκτικό σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής του δικαιούχου ανάλογα το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται ο καθένας. Η έκθεση προόδου υπογράφεται τόσο από τον υποψήφιο διδάκτορα, όσο
κι από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.
8.
Στην πρόσκληση (σελ.5) ορίζεται ότι «Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) θα υποβάλουν
έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, η οποία θα υπογράφεται και από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής έκθεσης προόδου υφίσταται σπουδαίος λόγος για τη διακοπή
της χορήγησης της υποτροφίας». Η εν λόγω υποχρέωση δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης ενδιαφέροντος του υποψηφίου, αλλά ως υποχρέωση μετά την επιλογή του υποψηφίου κατά
τη διάρκεια απόδοσης της υποτροφίας και έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες, όπου δύναται να διαρκέσει
η απόδοση της υποτροφίας. Συγκεκριμένα, οι 25 υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι θα επιλεγούν ως
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υπότροφοι, οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, η οποία θα υπογράφεται και
από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Η εν λόγω προϋπόθεση είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της
απόδοσης της υποτροφίας, άλλως η υποτροφία σταματά να χορηγείται, καθώς η μη προσκόμιση
αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο διακοπής της υποτροφίας.
Συγκεκριμένα, η εξαμηνιαία έκθεση προόδου θα συντάσσεται και συνυπογράφεται από τον
υποψήφιο διδάκτορα και τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής. Δεν απαιτείται η υπογραφή
της έκθεσης από όλα τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής. Ο ακριβής αριθμός των σελίδων και το
περιεχόμενο της εξαμηνιαίας έκθεσης εναπόκειται στους υπογράφοντες, σε κάθε περίπτωση όμως θα
πρέπει το περιεχόμενο αυτής να είναι επαρκές για να διαγνωσθεί η πρόοδος της εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής.
9.
Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε
σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων ο φάκελος
μπορεί να φέρει στο εξωτερικό του τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο υποψηφίου, Σχολή ΕΚΠΑ
στην οποία εκπονεί τη διδακτορική διατριβή ο υποψήφιος και την ένδειξη : Αίτηση υποψηφιότητας
για το έργο με Κ.Ε. 16257 Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης».
10.
Για την παραδεκτή υποβολή μιας αίτησης απαιτείται η προσκόμιση όλων των στοιχείων,
εγγράφων, δικαιολογητικών και αιτήσεων που απαιτούνται σε αυτή, εντός της προθεσμίας που
τίθεται από την πρόσκληση, άλλως οι υποψήφιοι αποκλείονται.
11.
Οι υποψήφιοι δύνανται να προσκομίσουν οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο ή
δικαιολογητικό (π.χ. συστατικές επιστολές, στοιχεία του επιστημονικού και ερευνητικού τους έργου),
τα οποία θεωρούν οι ίδιοι ότι μπορούν να συνδράμουν στην αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητάς
τους.
12.
Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του
ΕΛΚΕ, είτε του ίδιου του υποψηφίου, είτε νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (σχετική
εξουσιοδότηση επικυρωμένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο υπογραφής ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο).
13.
Η βεβαίωση της Γραμματείας για τον ορισμό της τριμελούς Επιτροπής δύναται να είναι
είτε πρωτότυπη, είτε ευκρινές ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.
Για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις επί της ως άνω πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις
εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14.00 στην Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών του ΕΛΚΕ (Help Desk) είτε
τηλεφωνικώς στο 210-727 5900, είτε μέσω e-mail στο helpdesk@elke.uoa.gr.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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