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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  

(Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022) 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, με στόχο να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας, προκηρύσσει Ερευνητικό 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Tο 

Πα.Δ.Α. επεκτείνει το θεσμό των υποτροφιών για την υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση 

Υποψηφίων Διδακτόρων-Ερευνητών με εξαιρετικές επιδόσεις και οικονομικές δυσκολίες. O αρχικός 

σχεδιασμός του Προγράμματος Χρηματοδότησης περιλαμβάνει τη χορήγηση είκοσι επτά (27) 

υποτροφιών τριετούς διάρκειας, ύψους 18.000,00 ευρώ έκαστη, υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. 

(περίπτωση Α, άρθρο 33, ΦΕΚ 6061/τ.Β/22-12-2021). Στόχος του Προγράμματος είναι να δοθεί μια 

τουλάχιστον υποτροφία ανά ενεργό Τμήμα του Πανεπιστημίου, εφόσον υποβληθούν κατάλληλες 

υποψηφιότητες. 

Οι παραπάνω υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν:  

α) 16 υποτροφίες από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ μέσω του έργου με τίτλο 

«Ερευνητικές Δράσεις Υποστήριξης Υποψήφιων Διδακτόρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΚΕ: 

80781) και  

β) 11 υποτροφίες από το έργο με τίτλο «Υποστήριξη των Αναπτυξιακών Δράσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, την 

Προβολή και Υποστήριξη των Ερευνητικών  Αποτελεσμάτων  και την Ενίσχυση  των Εκπαιδευτικών 
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Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, σε εφαρμογή της περ. Β’ της  παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 

4763/2020» (ΚΕ: 80993).  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι έως την 21.03.2022 πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. 

(περίπτωση Α, άρθρο 33, ΦΕΚ 6061/τ.Β/22-12-2021)να καταθέσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά 

σχετική αίτηση (η οποία διανέμεται από τον ΕΛΚΕ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 31.03.2022 και ώρα 13:00. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (γραφεία Κ1.014, Κ1.016 κτίριο 

Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Δ/νση: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43) 

ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke-proskliseis@uniwa.gr (πληροφορίες 

στα τηλέφωνα 210538.7276, 210-538.7258, 210-538.7277, 210538.7275, ώρες επικοινωνίας 9:00-

14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή). Το email έχει ως θέμα «Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ.: 8807/10.03.2022». 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν: 

1. Αίτηση Υποψήφιου Διδάκτορα για την Υποτροφία ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Τμήματος Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, όπου να 

αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία έναρξης, ο τίτλος, ο επιβλέπων καθηγητής και τα 

υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. 

4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος Υποψηφίου Διδάκτορα, όπου να αναγράφεται και ο 

βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος. 

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει). 

6. Αναλυτική κατάσταση και αντίγραφα δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σύμφωνα με τον 

Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. (εφόσον υπάρχουν). 

7. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος, προσωπικό ή/και οικογενειακό, για το 

οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα ότι δεν λαμβάνει κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποτροφία από οποιονδήποτε άλλο φορέα. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης προσωπικών δεδομένων. 
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10. Πρόσθετα στοιχεία του Υποψήφιου τα οποία θα συντελέσουν στη δίκαιη και αμερόληπτη 

αξιολόγηση της αίτησής του. 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών 

αναφέρονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ (περίπτωση Α, άρθρο 

33, ΦΕΚ 6061/τ.Β/22-12-2021) (https://elke.uniwa.gr/diacheirisi-ergon/odigies-diacheirisis/odigos-

chrimatodotisis-kai-diacheirisis/) και στην 2/14-02-2022 (θέμα 43ο) απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 

Ψ8ΣΠ46Μ9ΞΗ-6ΛΝ) σύμφωνα με την οποία «…Η ανταποδοτικότητα των υποτροφιών συνίσταται 

σε παροχή επικουρικού διδακτικού - εργαστηριακού έργου στο πλαίσιο των σπουδών α΄ και β΄ 

κύκλου, διάρκειας δέκα ωρών εβδομαδιαίως, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος. Όλες οι ως 

άνω υποτροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα, κατά τα λοιπά, στην περίπτωση Α΄   του 

άρθρου 33 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ…». 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 
 
 

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 

Καθηγητής 
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