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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                           

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                   Αθήνα, 16/12/2022 

Τηλέφωνο: 210 5294985                                                                                      Αρ. Πρωτ: 41950 

e-mail:  eva.chatzipavlidou@aua.gr , elke@aua.gr  

 

 

Θέμα: Χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Διδακτόρων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ»  

με Κωδικό ΕΛΚΕ 500.0001 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Έχοντας υπ όψιν:  

1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το 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 (σε περίπτωση ΕΣΠΑ) 

3. Τα αρθ. 244 και 245 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ Α/21.08.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 

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

Τομέα. (και με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 ) 

5. Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Φορέα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού 

6. Τον ορισμό της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και του υπογράφοντος την 

απόφαση.  

7. Τη με αρ. πρωτ. 22537/02-07-2021/23ης Συνεδρίας (ΑΔΑ: 92ΨΗ46Ψ8Ζ6-ΚΕΜ), απόφαση της 

Επιτροπής Έρευνας για την ενίσχυση της έρευνας μέσω χρηματοδότησης ερευνητικών 

προτάσεων 

8. Τη με αρ. πρωτ. 28343/03-09-2021/29ης Συνεδρίας (ΑΔΑ:  6ΣΖΞ46Ψ8Ζ6-20Ε), απόφαση της 

Επιτροπής Έρευνας για την έγκριση του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Διδακτόρων του ΕΛΚΕ 

ΓΠΑ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που θα χρηματοδοτηθεί 

από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 

59 παρ. 8 του Ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 242 παρ. 2 του Ν.4957/2022 

9. Την υπ’ αριθμ. 587/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Α9846Ψ8Ζ6-Κ6Φ) που αφορά το 

28ο θέμα «Έγκριση νέου έργου χρηματοδοτούμεν από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα 

του ΕΛΚΕ» 

 

Έντυπο 47    
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10. Tη με αρ. πρωτ. 38736/25-11-2021/39ης Συνεδρίας (ΑΔΑ: Ψ8Ζ346Ψ8Ζ6-ΝΓ0) απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση του 

έργου με τίτλο «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ» με Κωδικό ΕΛΚΕ 500.0001  

11. Την υπ’ αριθμ. 589/22.12.2021 απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΓΤΥ46Ψ8Ζ6-Σ6Κ) που αφορά το 

22ο θέμα «Έγκριση νέου έργου χρηματοδοτούμενο από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα 

του ΕΛΚΕ» 

12. Την Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της εν λόγω δαπάνης με ΑΑΥ: ( 6ΔΟΘ46Ψ8Ζ6-ΗΨΟ ) 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες των έξι (6) σχολών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Διδακτόρων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ» 

με Κωδικό ΕΛΚΕ 500.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή,  που 

χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και τα αποθεματικά αυτού.  

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση. 

                                                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

                           
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                        

Τηλέφωνο: 210 5294985                                                  

eva.chatzipavlidou@aua.gr , elke@aua.gr  

 

          

      Αθήνα, 16/12/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Διδακτόρων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ» που 

χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και τα αποθεματικά αυτού, η Μονάδα Οικονομικής 

Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες και προσκαλεί 

φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 

στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Χορήγηση υποτροφιών από τον ΕΛΚΕ - ΓΠΑ σε υποψήφιους διδάκτορες του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την υποστήριξη τους, στην υλοποίηση έρευνας στο πλαίσιο της 

διδακτορικής τους διατριβής. Η προτεινόμενη από τους υποψηφίους ερευνητική πρόταση δεν 

μπορεί να ξεπερνά σε διάρκεια το ένα (1) έτος και είναι απαραίτητο να έχει άμεση συνάφεια με 

το αντικείμενο της Διδακτορικής τους Διατριβής. 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

Το συνολικό ποσό των χορηγούμενων υποτροφιών ανέρχεται σε #10.000,00#€ (Δέκα Χιλιάδες 

Ευρώ) ανά σχολή του ΓΠΑ (σύνολο 60.000€). Ο μέγιστος αριθμός των υποτροφιών που μπορεί να 

χορηγηθεί ανά Σχολή είναι τρεις (3). Ανάλογα με τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών ανά 

Σχολή, θα διαμορφωθεί και το ποσό της κάθε χορηγούμενης υποτροφίας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Βεβαίωση εγγραφής για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από σχολή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί κατά 
την υποβολή της αίτησης το 4ο έτος των διδακτορικών του σπουδών 

2. Πτυχίο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο 
υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated 
Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου 
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σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει  δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των 

υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια. Εκτός από την βαθμολόγηση του 

πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και για το βαθμό 

της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, η πρωτοτυπία και η δυνατότητα υλοποίησης του 

προτεινόμενου ερευνητικού Έργου: 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Μονάδες βαθμολογίας Μέγιστος 

Βαθμός 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

1. 

Βαθμός πτυχίου από ΑΕΙ 
της Ελλάδος ή κάτοχος 
ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 
αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 

•Καλώς: 20 μονάδες 
•Λίαν Καλώς: 30 μονάδες 

•Άριστα: 50 μονάδες 

100 
μονάδες 

25% 

2. 

Βαθμός μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης 
από ΑΕΙ της Ελλάδος ή 
κάτοχος ισότιμου τίτλου 
της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 
αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 
Εφόσον ο υποψήφιος 
διαθέτει ενιαίο και 
αδιάσπαστο τίτλο 
σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου, Integrated 
Master, από ΑΕΙ 
πενταετούς φοίτησης αυτό 
ισοδυναμεί με πτυχίο 
πρώτου και δεύτερου 
κύκλου σπουδών, και 
εφόσον έχει εκδοθεί 
σχετική διαπιστωτική 
απόφαση, που έχει  
δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

•Καλώς: 20 μονάδες 
•Λίαν Καλώς: 30 μονάδες 

•Άριστα: 50 μονάδες 
(Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει 

ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο 
σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου, Integrated Master, ο 
βαθμός του μεταπτυχιακού 

τίτλου ισούται με το βαθμό του 
πτυχίου) 

100 
μονάδες 

25% 

3. 

Δημοσιεύσεις ή/και 
ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά 
ή/και συνέδρια σε 
συνάφεια με το 
αντικείμενο της 
διδακτορικής διατριβής 

•20 μονάδες έως 3 δημοσιεύσεις 
ή/και ανακοινώσεις βραβεία, 

ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 
υποτροφιών 

•30 μονάδες έως 5 δημοσιεύσεις 

ή/και ανακοινώσεις βραβεία, 
ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών 

100 
Μονάδες 

10% 
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τους. Κριτήρια αριστείας: 
βραβεία, ακαδημαϊκές 
διακρίσεις, λήψη 
υποτροφιών. 

• •50 μονάδες έως 10 
δημοσιεύσεις ή/και 
ανακοινώσεις βραβεία, 
ακαδημαϊκές διακρίσεις, 
λήψη υποτροφιών 

4. 

Α. Στόχοι, πρωτοτυπία και 
δυνητική απήχηση του 
έργου1 

Β. Μεθοδολογία και 
Υλοποίηση2 

• 0-19. Η πρόταση δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί 
λόγω ανεπαρκών ή 
ελλιπών πληροφοριών. 

• 20-39 Αδύναμη. Η 
πρόταση πληροί μερικώς 
τα κριτήρια ή υπάρχουν 
σοβαρές εγγενείς 
αδυναμίες. 

• 40-59 Μέτρια. Ενώ η 
πρόταση γενικά πληροί 
τα κριτήρια, υπάρχουν 
σημαντικές αδυναμίες. 

• 60-79 Καλή. Η πρόταση 
πληροί σε καλό επίπεδο 
τα κριτήρια, αλλά 
υπάρχουν ορισμένες 
ελλείψεις. 

• 80-89 Πολύ Καλή. Η 
πρόταση πληροί σε πολύ 
καλό επίπεδο τα 
κριτήρια, αλλά υπάρχει 
ένας μικρός αριθμός 
ελλείψεων. 

•  90-100 Άριστη. Η 
πρόταση πληροί με 
επιτυχία όλες τις σχετικές 
πτυχές των κριτηρίων. 
Όποιες ελλείψεις είναι 

100 
μονάδες 

40% 

 
1 Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του προτεινόμενου ερευνητικού έργου 

Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέραν από την παρούσα επιστημονική/τεχνολογική στάθμη (π.χ. ανάπτυξη 
νέων τεχνικών, εργαλείων, εννοιών, θεωριών ή/και προσεγγίσεων) 

Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 

 Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι “high risk/high gain” («υψηλού κινδύνου/σημαντικού οφέλους»)[αν 
υφίσταται] 

 Πρωτοποριακή φύση και δυνητικός αντίκτυπος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου 
 

2  Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η προτεινόμενη επιστημονική προσέγγιση 
 Σε ποιο βαθμό η πρόταση συνεπάγεται την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ή την εφαρμογή μεθοδολογίας που θα 
οδηγήσει στην πρόοδο πέραν της παρούσας επιστημονικής/τεχνολογικής στάθμης 

 Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας για την επίτευξη των στόχων του έργου 

 Σε ποιο βαθμό το σχέδιο υλοποίησης, τα χρονοδιαγράμματα και ο προϋπολογισμός του έργου είναι απαραίτητα και 
δικαιολογημένα 

Ικανότητα, βαθμός εξειδίκευσης και συμπληρωματικότητα των μελών της Ερευνητικής Ομάδας σε συνάρτηση με το 
προτεινόμενο έργο 
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μικρές και 
χαρακτηρίζονται ως 
δευτερεύουσας 
σημασίας. 

 ΣΥΝΟΛΟ   100% 

 

Το κρητίριο (4) μπορεί να αξιολογηθεί και με τη διενέργεια συνέντευξης σε περίπτωση που τα 

μέλη της επιτροπής αξιολόγησης το κρίνουν απαραίτητο. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

• Αίτηση με αναφορά στην πρόσκληση 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

• Αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο 

βιογραφικό σημείωμα 

• Βεβαίωση εγγραφής για το διδακτορικό δίπλωμα και έκθεση προόδου του τρέχοντος έτους, 

από τα οποία  να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διδάκτορας είναι ενεργός. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: 

ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 

Α) ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία οποιουδήποτε φορέα. Συμπεριλαμβανομένου του ΓΠΑ 

Β) ότι δεν αμείβονται από ερευνητικό ή άλλο πρόγραμμα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ή άλλου φορέα του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού φορέα 

• Ερευνητική πρόταση  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 27-12-2022 και ώρα 13:15. 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται σε φάκελο με την ένδειξη της: «Προς τη ΜΟΔΥ 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ - Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

41950/16-12-2022». Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων.  

Η υποβολή των αιτήσεων  και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να 

κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 2ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας 

του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ.-Τετ.-Παρ. και ώρες 10:30 – 13:15) ή 

ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω 

οριζόμενη  ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Στην περίπτωση 
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ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον  χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. 

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να  απευθύνονται  στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 

ΓΠΑ, στα τηλ. 210 5294985 και e-mail: eva.chatzipavlidou@aua.gr ). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες για κάθε υποτροφία θα αξιολογούνται από πενταμελείς Επιτροπές οι οποίες 

θα ορίζονται από την Κοσμητεία κάθε Σχολής. 

Η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης θα πραγματοποιείται ως εξής: μετά την ανάρτηση της 

παρούσας πρόσκλησης, η Κοσμητεία της κάθε Σχολής θα διαμορφώνει έναν κατάλογο 15 μελών 

ΔΕΠ. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να προέρχονται από όλα τα Τμήματα της Σχολής και να καλύπτουν, 

κατά το μέτρο του δυνατού, τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, οι φάκελοι διαβιβάζονται 

από τον ΕΛΚΕ – ΓΠΑ στις κοσμητείες. 

Μετά τη διαβίβαση των υποψηφιοτήτων στις Κοσμητείες, οι τελευταίες συγκροτούν τις επιτροπές 

αξιολόγησης για τις κατατεθειμένες υποψηφιότητες. 

Οι επιτροπές αξιολόγησης θα αποτελούνται από πέντε μέλη ΔΕΠ και ισάριθμα αναπληρωματικά. 

Στις επιτροπές αξιολόγησης θα πρέπει, κατά το μέτρο του δυνατού, να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με 

ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης θα πρέπει να προέρχονται από 

τον ως άνω κατάλογο. 

Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής να έχουν την ιδιότητα συζύγου ή συμβίου ή να έχουν 

σχέσεις συγγένειας έως τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

Δεν επιτρέπεται, επίσης, τα μέλη της Επιτροπής να είναι επιβλέποντες διδακτορικής διατριβής 

υποψηφίων υποτρόφων. Αν μέλος της Επιτροπής έχει κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, 

οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την 

αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό του μέλος. 

Οι Επιτροπές αξιολογούν τους υποψηφίους και οι εισηγήσεις τους προωθούνται από την 

Κοσμητεία, μαζί με τους φακέλους των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα προσωρινά 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

www.elke.aua.gr .  Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 245 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ Α/21.08.2022), τα αποτελέσματα καθίστανται 

αυτοδικαίως οριστικά. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 

δικαίωμα : 

http://www.elke.aua.gr/
ΑΔΑ: 9ΤΘ646Ψ8Ζ6-ΙΛΟ



8 
Έκδοση 2η  ISO 9001:2015 ELOT 1429:2008 

 

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τη ΜΟΔΥ 

του ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης 

- βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που 

υποβάλλουν προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο 

με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

C. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων 

και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. 

Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας 

επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, 

πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα 

έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα 

αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. 

Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 

1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση 

της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους 

της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων 

στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης 

ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε 

συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα 

ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό.  

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Ως ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία 

μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ 

όψιν και δεν εξετάζονται. 

 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η παρακάτω Επιτροπή Ενστάσεων, όπως έχει οριστεί από 

την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 

Ενστάσεων να οριστούν μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης, εκτός αν είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι 

για τα έργα τους. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν ex officio στην Επιτροπή αξιολόγησης και  

για τα έργα αυτά αντικαθίστανται στην Επιτροπή Ενστάσεων από το αναπληρωματικό τους μέλος. 

Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού 

εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος 

της Επιτροπής συντρέχει κώλυμα συγγένειας, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς 

τα λοιπά μέλη της Επιτροπής και προς το όργανο το οποίο τον όρισε, ζητώντας την αντικατάστασή 

του από το αναπληρωματικό του μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τα εξής: 

ΑΔΑ: 9ΤΘ646Ψ8Ζ6-ΙΛΟ



9 
Έκδοση 2η  ISO 9001:2015 ELOT 1429:2008 

 

 

 

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, τα αποτελέσματα αξιολόγησης καθίστανται 

οριστικά.  

Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και εισηγείται αιτιολογημένα 

προς την Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Με απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών κυρώνονται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και κοινοποιείται η απόφαση επί κάθε 

ένστασης προς τον υποψήφιο. Αν η Επιτροπή Ερευνών διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή του 

Οδηγού Χρηματοδότησης ή άλλης κανονιστικής πράξης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από 

ένσταση, μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της προκήρυξης ολικώς ή μερικώς. Για 

παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, η Επιτροπή Ερευνών 

αντί να επαναλάβει την προκήρυξη, δύναται να συμπληρώσει ή να διορθώσει τις παραλείψεις ή 

τις πλημμέλειες, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Υποψηφιότητα μπορούν να δηλώσουν, υποψήφιοι διδάκτορες του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι , δεν έχουν υπερβεί το πέμπτο (5ο) έτος του διδακτορικό 

τους έργου. 

2. Η Κοσμητεία της κάθε Σχολής θα αποφασίσει με αιτιολογημένη απόφασή της, ανάλογα με την 

τελική βαθμολόγηση των προτάσεων και με το πλήθος των αιτήσεων για χορήγηση 

υποτροφίας, , το ποσό των χορηγούμενων υποτροφιών, , χωρίς αυτό να συνεπάγετε αύξηση 

του ποσού (10.000 ευρώ) που δικαιούται η κάθε σχολή.  

3. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν 

και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, κατατάσσεται πρώτος αυτός που έχει λάβει 

υψηλότερο βαθμό πτυχίου και σε περίπτωση που έχουν το ίδιο βαθμό πτυχίου, ο υποψήφιος 

που έχει υψηλότερο βαθμό μεταπτυχιακού.  

5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 

έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. 

6. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

7. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

www.elke.aua.gr, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας 

χρηματοδότησης 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Πρόεδρος Μ. Φλεμετάκης, Αναπλ. 

Καθηγητής ΓΠΑ 

Αναπλ. Πρόεδρος Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια 

Α. Τσαγκαράκης, ΕΔΙΠ ΓΠΑ Δ. Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ 

Δ. Βλαχάκης, Επίκ. Καθηγητής ΓΠΑ  Δ. Περδίκης, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ 

http://www.elke.aua.gr/
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Α Ι Τ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ) 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........….................................... 

ΟΝΟΜΑ:.................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…................... 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………...................... 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........…………................. 

..............……………………….......................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

….................……....................................... 

.........................……………............…........... 

.........................……….……………................. 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........ 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:...........….........………......... 

(εάν επιθυμείτε) 

e-mail:…………………………….……....… 

(εάν επιθυμείτε) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

................................................................. 

...............................…………....................... 

 

 

Αθήνα, ............./............./ 2022 

 

 

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1) .....……………………..………………………… 

2) .....……………………..………………………… 

3) .....……………………..………………………… 

4) .....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για τη 

χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες 

των έξι (6) σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποτροφίες 

Διδακτόρων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ» με Κωδικό ΕΛΚΕ 500.0001 

και Επιστ. Υπεύθυνο τον Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή,  

που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και τα 

αποθεματικά αυτού.  

Με την παρούσα, δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή 

και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, 

όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και 

στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, 

αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της εν 

λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

 

....................................................................... 

( υ π ο γ ρ α φ ή ) 
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