
 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Μία (1) νέα Υποτροφία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ του Τομέα της Σχολής ΕΜΦΕ. 
 
 

Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π., με απόφαση της από 3-3-2016 συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, προκηρύσσει μία (1) νέα θέση Υποτροφίας του 

ΕΛΚΕ για Υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα  Μηχανικής, σύμφωνα με τον 

εσωτερικό Κανονισμό Υποτροφιών ΕΛΚΕ του ΕΜΠ. 

 

Οι υποψήφιοι για διεκδίκηση υποτροφίας 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. 

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.  

4) Να μην κατέχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα. 

5) Τα έσοδά τους από πηγές του ΕΜΠ ( ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) να μην υπερβαίνουν   

     ετησίως το ποσό των 15.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το    

      προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).  

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. συνεχίζουν να έχουν τέτοιο εισόδημα, μεγαλύτερο των 25.000€ και  

     β. τα έσοδά τους από πηγές του ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) υπερβαίνουν ετησίως το  

      συνολικό ποσό της Υποτροφίας, ήτοι 7.500,00€.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση των νέων υποτροφιών είναι τα 

ακόλουθα: 



1. Αίτηση  του/της Υ.Δ. για την Υποτροφία του ΕΛΚΕ. 

2. Πιστοποιητικό του/της Υ.Δ. που βεβαιώνει ότι έχει γίνει δεκτός/δεκτή για 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 

3. Αντίγραφο Πτυχίου του/της Υ.Δ. 

4. Βεβαίωση μέγιστου βαθμού διπλώματος/πτυχίου το έτος αποφοίτησης του/της 

Υ.Δ.  

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει). 

6. Βιογραφικό Σημείωμα  Υ.Δ. 

7. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή 

συνέδρια (εφόσον υπάρχουν). 

8. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος -προσωπικό και οικογενειακό- για 

το τρέχον έτος. 

9. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το τρέχον και το 

προηγούμενο έτος. 

10. Βεβαίωση Αμοιβών από τον ΕΛΚΕ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος. 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην κεντρική διοικητική υπηρεσία 

της Σχολής ΕΜΦΕ έως 1/4/2016.  
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