
1 
Δ3 05 Ε08 Έκδοση: 02 03/12/2018  

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – Ν. 4485/2017 
Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΗΛ: 2610‐997888  FAX: 2610‐996677  
E‐mail: rescom@upatras.gr – Url:  http://research.upatras.gr 

Πάτρα,       07/04/2021, 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 35057 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

 
 

ΠΡΑΞΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΡΓΟ: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):81066/5045934 

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε 43 
προπτυχιακούς φοιτητές. 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για 
τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) λαμβάνοντας υπόψιν: 

1. τον Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 

3. τον  Ν.  4314/2014  (ΦΕΚ  265/Α/23.12.2014)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την 
εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014‐2020,  Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού 

4. το  αρθ.  64  του  Ν.  4485/2017  (ΦΕΚ  114/  Α/04.08.2017)  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

5. τις  διατάξεις  του  αρθ. 4  παρ.1  της  ΠΥΣ 33/2006  περί  Αναστολής  Διορισμών  στο  Δημόσιο 
Τομέα 

6. τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής  
7. το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018 καθώς και το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018 
8. το αρθ. 12  της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016)  Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης  και  αντικατάστασης  της  υπ΄  αριθ.  81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ 
1822/Β/Υπουργικής  Απόφασης  «Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα 
προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020‐Έλεγχοι  νομιμότητας  δημοσίων  συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς‐Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»  

9. Την  με  Α.Π.1995/03‐04‐2019  Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στο  Ε.Π.«Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου    Δυναμικού,    Εκπαίδευση    και    Δια    Βίου   Μάθηση»    με    τίτλο «Υποστήριξη 
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Παρεμβάσεων    Κοινωνικής    Μέριμνας  (Κωδ.  ΕΔΒΜ97)»(ΑΔΑ:  ΩΥ11465ΧΙ8‐Λ36),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   

10. Την    από  5878/19‐11‐2019  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης  «Υποστήριξη    Παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045934 στο 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου 
Μάθηση 2014‐2020» 

11. την  από  16‐07‐2018  απόφαση  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Πανεπιστήμιου  Πατρών  περί 
αποδοχής  εκτέλεσης  της  Πράξης/Έργου  με  τίτλο    «Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής 
Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»(Συνεδρίαση 558/16‐07‐2018) 

12. την από 09‐12‐2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών κατά την 
οποία  έγινε  αποδεκτή  η  απόφαση  υλοποίησης  με  ιδία  μέσα  του  υποέργου  3  με 
τίτλο:««Υποέργο  3«Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής  Μέριμνας  φοιτητών  του 
Πανεπιστημίου  Πατρών  »»  της  Πράξης  με  τίτλο    «Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής 
Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»(Συνεδρίαση 646/09‐12‐2019) 
 

 
και  σύμφωνα  με  απόφαση  της  αρ.  760  /  01‐04‐2021  Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ερευνών  του 
Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών 
προσώπων  για  τη  χορήγηση    43  υποτροφιών,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο 
«Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής  Μέριμνας  Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών»,  που 
συγχρηματοδοτείται  από  Ευρωπαϊκούς  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  Εθνικούς  Πόρους  στο 
πλαίσιο  της  πράξης/δράσης/έργου  ΥΠΟΕΡΓΟ  3  «Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής  Μέριμνας 
Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών»  με  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  Μαραγκό  Μάρκο, 
Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή του Τμήματος  Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 
του ν.4559/2018,  ως κάτωθι: 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου  Πατρών»,  προβλέπεται  η  χορήγηση  43  ετήσιων  υποτροφιών  σε  προπτυχιακούς 
φοιτητές. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμης  συμμετοχής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΟ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ  (Αντικείμενο  Ανάθεσης  με  αναφορά  σε 
παραδοτέα, Χρονική Διάρκεια, Αμοιβή, Προσόντα, Κριτήρια Αξιολόγησης) 
 
 
Αντικείμενο ανάθεσης: 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας πράξης προβλέπεται η χορήγηση 43 ετήσιων υποτροφιών σε 
προπτυχιακούς φοιτητές. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμης  συμμετοχής 
στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  φοιτητών  που  ανήκουν  σε  Ευπαθείς  Κοινωνικές  Ομάδες  (ΕΚΟ).  Η 
επιλογή  των  υποψηφίων  θα  γίνει  βάσει  εισοδηματικών,  κοινωνικών  κριτηρίων  και  ακαδημαϊκής 
επίδοσης. Η κάθε υποτροφία θα είναι 3000,00 € και θα παρέχεται για διάστημα 12 μηνών. 
 
το οποίο αναλύεται στα κάτωθι παραδοτέα: 
Π2.4: Χορήγηση υποτροφιών (Μ54) 
 
Αμοιβή1 αναδόχου: 3000,00 €  

 
1  Στην  ανωτέρω  αμοιβή  δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  τυχόν  μετακινήσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  στο  πλαίσιο 
υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
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Διάρκεια ανάθεσης: 12 µήνες 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1/5/2020 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες 

όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Δεν  λαμβάνουν  καθ’  όλη  διάρκεια  του  προγράμματος  υποτροφία  άλλου  δημόσιου  ή 

ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία. 

2. Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

3. Έχουν επιτύχει στο πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος 

σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019‐2020, πλην των πρωτοετών. 

 

Β. Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση: 

1. Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών (περάτωση μαθημάτων). 

2. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές. 

3. Οι φοιτητές που είχαν λάβει υποτροφία από την ίδια Πράξη (MIS 5045934) τα έτη 2019 και 

2020. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. Εισοδηματικά κριτήρια: 

1. Λαμβάνουν 60 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν φορολογητέο εισόδημα κάτω των 5.000 

€ ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 10.000 €. 

2. Λαμβάνουν 40 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν φορολογητέο εισόδημα κάτω των 

7.500 € ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 15.000 €. 

3. Λαμβάνουν  20  μόρια  οι  υποψήφιοι  με  κατά  κεφαλήν  φορολογητέο  εισόδημα  κάτω  των 

10.000 € ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000 €. 

Σαν εισόδημα λαμβάνεται υπόψιν το φορολογητέο εισόδημα της φορολογικής δήλωσης οικονομικού 

έτους 2020  (φορολογικού έτους 2019). Αν ο φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης, 

χωρίς  να  είναι  παράλληλα  προστατευόμενο  μέλος  στην  φορολογική  δήλωση  των  γονέων  του, 

λαμβάνεται υπόψιν η ατομική φορολογική δήλωση  του φοιτητή/τριας. Αν ο φοιτητής ή φοιτήτρια 

είναι  υπόχρεος φορολογικής  δήλωσης  αλλά  παραμένει  προστατευόμενο  μέλος  στην  οικογενειακή 

φορολογική  δήλωση,  αθροίζονται  τα  φορολογητέα  εισοδήματα  των  φορολογικών  δηλώσεων 

οικογένειας και φοιτητή/τριας. 

Β. Κοινωνικά Κριτήρια/ Οικογενειακή κατάσταση: 

1. Γονέας  ή  εξαρτώμενο  μέλος  οικογένειας  με  τέσσερα  τέκνα  (εξαρτώμενα  μέλη)  και  άνω, 

λαμβάνει 12 μόρια. 

2. Γονέας ή εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τρία τέκνα (εξαρτώμενα μέλη), λαμβάνει 10 

μόρια. 

3. Γονέας ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια. 

4. Ορφανός/η από δύο γονείς, εφόσον έχει γεννηθεί μετά την 01/01/1993, λαμβάνει 10 μόρια. 

 
έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου.  
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5. Εξαρτώμενο μέλος που έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια, που είναι επίσης εξαρτώμενα μέλη, 

και σπουδάζουν  ‐ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας‐ εκτός του τόπου μόνιμης 

κατοικίας τους, λαμβάνει 5 μόρια. 

Τα  μόρια  δεν  αθροίζονται  στις  κατηγορίες  1,  2,  3,  4.  Τα  μόρια  της  κατηγορίας  5  μπορούν  να 

αθροιστούν με μία εκ των κατηγοριών 1, 2, 3, 4. 

Γ. Κριτήρια Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ): 

Ο Υποψήφιος ή η υποψήφια που: 

1. Έχει  ενεργό  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  50%,  ή  έχει  εισαχθεί  στην  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (A’156), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και την με αριθμ. Φ.153/146145/Α5/20‐09‐2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), 

λαμβάνει 20 μόρια. 

2. Είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, Ρομά, παλιννοστήσας,  μετανάστης 

ή  πρόσφυγας, λαμβάνει 15 μόρια. 

3. Είναι  απεξαρτημένος  από  ουσίες,  φυλακισμένος  ή  πρώην  φυλακισμένος,  οροθετικός 

λαμβάνει 10 μόρια. 

4. Είναι  μέλος  οικογένειας  με  γονείς,  αδέλφια,  τέκνα  με  ποσοστό  αναπηρίας  άνω  του  67%, 

λαμβάνει 10 μόρια.  

5. Είναι μέλος οικογένειας πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές (2015 έως 2020), 

λαμβάνει 10 μόρια.  

Τα  μόρια  των  ανωτέρω  κατηγοριών  αθροίζονται,  σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  εμπίπτει  σε 

περισσότερες κατηγορίες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ).  

Δ. Κριτήρια Μόνιμης Κατοικίας: 

Ο υποψήφιος ή η υποψήφια που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του ίδιου και της 

οικογένειάς του, λαμβάνει 20 μόρια. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα 
αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://uproskliseis.upatras.gr/ , μέχρι 
την 22/04/2021.  
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την πρόταση: 
 

1. Διαβιβαστικό 

2. Αντίγραφο ΑΔΤ 

3. Βεβαίωση ενεργούς φοίτησης 

4. Βεβαίωσης περάτωσης μαθημάτων, εκτός των πρωτοετών 

5. Υπεύθυνη  δήλωση  Νόμου  1599/1986  που  θα  αναγράφει  ότι  δεν  λαμβάνουν  καθ’  όλη 

διάρκεια του προγράμματος υποτροφία άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε 

αιτία,  δεν  είναι  πτυχιούχοι  ελληνικού  ή  αλλοδαπού  ΑΕΙ/ΤΕΙ  και  όλα  τα  στοιχεία  που 

καταθέτουν είναι αληθή. 

Πρόσθετα δικαιολογητικά: 
1. Για την απόδειξη των εισοδηματικών κριτηρίων απαιτείται η κατάθεση του εκκαθαριστικού 

σημειώματος του οικονομικού έτους 2020 (φορολογικού έτους 2019) και της φορολογικής 

δήλωσης Ε1 του υποψήφιου και των γονέων του. 
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2. Για την απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων 1, 2, 3, και 4 απαιτείται η κατάθεση πρόσφατου 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 

3. Για την απόδειξη του κοινωνικού κριτηρίου 5 απαιτείται η κατάθεση πρόσφατης βεβαίωσης 

ενεργούς φοίτησης των αδελφών του υποψηφίου. 

4. Για  την  απόδειξη  των  κριτηρίων 1  και  4  των  Ευπαθών  Κοινωνικών Ομάδων,  απαιτείται  η 

κατάθεση Πιστοποιητικού Αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ ή βεβαίωση εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Για την απόδειξη του κριτηρίου 5 των ΕΚΟ, Βεβαίωση της δημοτικής ή άλλης δημόσιας αρχής  

με  την  οποία  βεβαιώνεται  η  χορηγία  στον  υποψήφιο  ή  στην  οικογένειά  του,  έκτακτης 

ενίσχυσης για πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές. 

6. Για την απόδειξη του κριτηρίου 2 των ΕΚΟ Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής, για την απόδειξη 

της  ιδιότητας  του  Έλληνα  πολίτη  που  ανήκει  στη  μουσουλμανική  μειονότητα  Θράκης  ή 

βεβαίωση  από  την  ΠΑΝΟΣΕΡ,  για  την  απόδειξη  της  ιδιότητας  του  Ρομά  ή  αντίγραφο  του 

ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, 

του  είναι  παλιννοστήσας  και  δεν  αποδεικνύεται  από  το  πιστοποιητικό  οικογενειακής 

κατάστασης, ή  Άδεια διαμονής σε ισχύ, αν ο υποψήφιος είναι μετανάστης ή Κάρτα ασύλου 

ή αίτηση χορήγησης ασύλου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πρόσφυγας. 

7. Για την απόδειξη του κριτηρίου 3, αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης 

από τοξικές ή άλλες ουσίες ή Βεβαίωση ή αποφυλακιστήριο αντιστοίχως για την απόδειξη της 

ιδιότητας του τρόφιμου ή πρώην τρόφιμου φυλακών, ή Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου για 

την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού.  

8. Για την απόδειξη του κριτηρίου Δ, μόνιμης κατοικίας απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  

Η Κοινωνική Μέριμνα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο 
δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο. 
 

 
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει ύστερα από μοριοδότηση των κριτηρίων. 
Για  πληροφορίες,  παρακαλείσθε  να  επικοινωνείτε  με  την  Κοινωνική Μέριμνα  του Πανεπιστημίου 
Πατρών, τηλέφωνο 2610‐969696, e‐mail: eko@upatras.gr ή με την διαχείριση του έργου, τηλέφωνο 
2610‐997880, e‐mail: andriako@upatras.gr  
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Από  τις  προτάσεις  που  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα  και  παραδεκτά  κατά  τα  ανωτέρω, 
επιλέγεται  εκείνη  που  κρίνεται  πιο  κατάλληλη  με  βάση  τις  προϋποθέσεις/κριτήρια  της 
παρούσας  προκήρυξης  και  συνάπτεται  συμφωνητικό  υποτροφίας  με  τον  επιλεχθέντα. 
Εμπρόθεσμες  θεωρούνται  οι  προτάσεις  που  θα  έχουν  υποβληθεί  στον  σύνδεσμο 
http://uproskliseis.upatras.gr/ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 

2. Οι  υποψηφιότητες  κάθε  θέσης  αξιολογούνται  από  Επιτροπή  Αξιολόγησης,  η  οποία 
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του  Έργου.  Η  Επιτροπή  ορίζεται  με  Απόφαση  της  Επιτροπής  Ερευνών  του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως 
της  πρότασης,  δεν  επιτρέπεται  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  να  έχουν  σχέσεις 
συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση 
της Επιτροπής προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών. 

3. Η  επιλογή  της  πρότασης  πραγματοποιείται  ύστερα  από  εκτίμηση  των  προσόντων  με  τη 
σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή. 
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4.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη ή και γραπτή δοκιμασία όσους 
υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση  της  πρότασης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλείψεων  των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προτάσεων. 

6. Επισημαίνεται  ότι  η  διαδικασία  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  σύναψη 
συμφωνητικού  υποτροφίας  δεν  είναι  διαδικασία  διαγωνισμού,  ενώ  η  τυχόν  επιλογή 
υποψηφίου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης  θα  ολοκληρωθεί  με  σύνταξη  πίνακα  κατάταξης,  ενώ  όσοι  επιλεγούν  θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε 
βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Προσόντα που αναφέρονται  είτε στην πρόταση,  είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν 
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν 
και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

9. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

10. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

11. Οι  υποψήφιοι  έχουν  δικαίωμα  πρόσβασης  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την 
επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης 
προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  στους  ατομικούς  φακέλους  και  στα  ατομικά  φύλλα 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης  των  υπολοίπων  υποψηφίων  υπό  τον  όρο  τήρησης  των 
προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε΄, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις 
αρ.  17/02,  56/03  και  40/05  αποφάσεις  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού 
Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163‐1/06.07.2012 έγγραφό της, ήτοι, όταν συντρέχει 
στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου του συμφωνητικού  υποτροφίας και κατά 
τους  όρους  του  συμφωνητικού,  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μονομερής  αντικατάσταση 
του/των  επιλεγέντος/ων  με  άλλον/ους  υποψήφιο/ους  στο  πλαίσιο  της  παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον  πίνακα κατάταξης. 

13. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  δέσμευση  προς  σύναψη  συμφωνητικού 
υποτροφίας,  καθότι  επαφίεται  στην  απόλυτη  διακριτική  της  ευχέρεια  η  σύναψη  ή  μη 
συμφωνητικού,  καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  έργου, 
αποκλειόμενης  εκ  των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως  των υποψηφίων  για οποιοδήποτε 
λόγο και αιτία. 

14. Η ανάθεση του αντικειμένου του συμφωνητικού υποτροφίας πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του Έργου καθώς και  τον «Οδηγό Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής. 

15. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου  δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι αποδέχεται 
πλήρως  το  περιεχόμενο  της  πρόσκλησης,  δηλαδή  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις 
συμμετοχής  στη  διαδικασία  επιλογής  και  κατάρτισης  του  σχετικού  συμφωνητικού  και  ότι 
παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  για  τυχόν  απόφαση  της  Αναθέτουσας 
Αρχής,  που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση  της πρόσκλησης ή στη μη  σύναψη  του 
συμφωνητικού. 

16. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται εγγράφως με υποβολή σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης, ότι με την υποβολή υποψηφιότητας παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης 
των προσωπικών δεδομένων  για  τους σκοπούς  της αξιολόγησης όπως και  την  κατά Νόμο 
αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στην 
ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  στο  σύστημα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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17. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

18. Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  ανατρέχουν  στον  ιστότοπο  της  Αναθέτουσας  Αρχής 
(http://research.upatras.gr/el) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος 

 
 

Αντιπρύτανης 
Έρευνας και Ανάπτυξης 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – Ν. 4485/2017 
Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΗΛ: 2610‐997888  FAX: 2610‐996677  
E‐mail: rescom@upatras.gr – Url:  http://research.upatras.gr 

 

Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Τ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  
 
 

 
Επώνυμο: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………………..... 
Διεύθυνση: ……………………………………….. 
Τηλ.: ……………………………………………… 
Κιν.: ………………………………………………. 
Email: ……………………………………………..    
       

  

 
Θέμα:  Υποβολή  Πρότασης  για  την  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  αρ.πρωτ.  ΕΛΚΕ  Π.Π 
……../….‐….‐20.. 
 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την χορήγηση 
υποτροφίας  για  την  παροχή  του  υποέργου  3  «Υποστήριξη  Παρεμβάσεων  Κοινωνικής  Μέριμνας 
Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών»  στο  πλαίσιο  της  πράξης  /  δράσης  /  έργου    «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων  Κοινωνικής  Μέριμνας  Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών»  με  κωδικό  (ΦΚ/MIS) 
81066/5045934 

 Αποδέχομαι  πλήρως  το  περιεχόμενο  της  προκήρυξης,  δηλαδή  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης του σχετικού συμφωνητικού. 
 

 Δεν θα λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε θα λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία από 
άλλα χρηματοδοτούμενα έργα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ή έργα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
 

 
Συνημμένα: 
1) 
2) 
3)… 
 

     
Πάτρα,       /       /20     
(Υπογραφή) 
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