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Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν   Ε Λ Κ Ε 

 

To EMΠ, εκτός από την άριστη επιστημονική κατάρτιση που προσφέρει στους 

φοιτητές του, συμβάλλει καθοριστικά και στην ανάπτυξη της έρευνας και της 

καινοτομίας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό και με την πρόθεση να 

εφοδιάσει την Ελληνική κοινωνία και τα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα με στελέχη εξειδικευμένα σε θέματα αιχμής της τεχνολογίας και της 

επιστήμης, το ΕΜΠ έχει καθιερώσει τη χορήγηση υποτροφιών προς τους 

Υποψήφιους Διδάκτορες από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. Ο θεσμός αυτός έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα 

αφού:  

 ο μόχθος και οι ικανότητες των Υ.Δ. έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο 

να καταστεί το ΕΜΠ πρωτοπόρο στην έρευνα και την τεχνολογία 

 οι ΥΔ έχουν σημαντική συνεισφορά στην καλύτερη εργαστηριακή και 

θεωρητική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών. 

 

Από ηθικής πλευράς εξάλλου, το ΕΜΠ αισθάνεται υπερήφανο διότι, μέσω των 

υποτροφιών, παρέσχε και συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα σε δεκάδες 

επιστήμονες να ανθίσουν επιστημονικά. 

Tο EMΠ, επιθυμώντας να τιμήσει τους Υ.Δ. και να τους ανταποδώσει την 

προσφορά και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν, αυξάνει σημαντικά το ύψος 

των υποτροφιών. Παράλληλα, προβαίνει και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του θεσμού. Η κατανομή των 

υποτροφιών στις Σχολές γίνεται βάσει αλγορίθμου που αποφασίζεται από τη 

Σύγκλητο. 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  
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Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Οι υποτροφίες χορηγούνται από τον ΕΛΚΕ στις Σχολές του ΕΜΠ υπό τη μορφή 

Ερευνητικού Προγράμματος Πλαισίου, σύμφωνα με τον αλγόριθμο κατανομής 

και ύστερα από προκήρυξη στις αρχές κάθε Ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

1.  Εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου -για το χειμερινό 

εξάμηνο -και του Φεβρουαρίου -για το εαρινό εξάμηνο- ύστερα από απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών προκηρύσσονται οι υποτροφίες (τυχόν νέες θέσεις, 

όσες έχουν λήξει στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου και όσες θα 

λήξουν κατά τη διάρκεια του νέου εξαμήνου). Σε περίπτωση που κάποιες 

υποτροφίες λήγουν στο μεσοδιάστημα του εξαμήνου οι Σχολές μπορούν να 

προκηρύξουν την συγκεκριμένη θέση στην αρχή του εν λόγω εξαμήνου με την 

υποσημείωση ότι η συγκεκριμένη υποτροφία θα ξεκινήσει αφού λήξει η 

προηγούμενη. 

2. Εντός του επόμενου δεκαημέρου γίνεται η υποβολή των αιτήσεων. 

3. Εντός των επόμενων δύο (2) εβδομάδων και μετά από εισήγηση των 

τομέων, γίνεται η επιλογή των υποτρόφων από τα αρμόδια όργανα της κάθε 

Σχολής. 

4. Στην αρχή του πρώτου μήνα του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, οι υποτροφίες 

αποστέλλονται στην ΕΔΕΙΛ για έγκριση από την Επιτροπή Χορήγησης 

Υποτροφιών (Η Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, και 9 μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους κάθε Σχολής του 

ΕΜΠ.). 

5. Οι Υποτροφίες επικυρώνονται από την ΕΔΕΙΛ. 

6. Η τήρηση των παραπάνω χρονικών περιορισμών κρίνεται αναγκαία για την 

εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή 

Υποτροφιών θα μεριμνά για την απόδοσή των διαθέσιμων υποτροφιών σε 

άλλη σχολή. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Οι υποψήφιοι για διεκδίκηση υποτροφίας Υ.Δ. πρέπει να ικανοποιούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν διανύσει χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου και μικρότερο των τριών 

ετών από την επίσημη έναρξη 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. Τα έσοδά τους από πηγές του ΕΜΠ ( ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) δεν υπερβαίνουν ετησίως 

το συνολικό ποσό της Υποτροφίας, ήτοι 7.500,00€. 

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

6. Εάν το δηλωθέν εισόδημα της ατομικής φορολογικής τους δήλωσης από 

παροχή υπηρεσιών υπερβαίνει τα 25.000,00 € (Ακαθάριστα έσοδα) και 

επιλεγούν για την απονομή της υποτροφίας, αυτή θα διακόπτεται μετά από ένα 

έτος εάν συνεχίζουν να έχουν τέτοιο εισόδημα, μεγαλύτερο των 25.000 €. 
 
 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει 

αθροιστικά  κάθε  υποψήφιος  στα  κριτήρια  αξιολόγησης  στα πλαίσια των 

διαθεσίμων θέσεων κάθε Σχολής που έχουν κατανεμηθεί από αυτές στους 

οικείους Τομείς.  

 

1. Μ1 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

     
M1= 80  

Όπου: 

 ΒΔ(i):  ο βαθμός διπλώματος του  i – υποψηφίου. 

 ΜΒΔΑΣ:  ο μέγιστος βαθμός διπλώματος της αντίστοιχης Σχολής, τον 

χρόνο αποφοίτησης για κάθε υποψήφιο. 
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2. Μ2 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
     

 

  Όπου: 

 Αi = 20, για πλήρη ή σύντομη δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό με κριτές ή 

Βράβευση σε Διεθνή ή Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό (μόνο για τη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

      Ai = 5, για δημοσίευση σε Διεθνές Συνέδριο με κρίση ή Δημοσίευση 

Αρχιτεκτονικού Έργου σε έγκυρο αρχιτεκτονικό περιοδικό (μόνο για τη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

και 

 ni ο αριθμός των συγγραφέων της δημοσίευσης, μη συνυπολογιζομένου 

του Επιβλέποντος Καθηγητή. 

 

 

3. Μ3 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Αποτελεί αρνητικό παράγοντα,  με μόρια που υπολογίζονται από τη σχέση  

Μ3 = - (Χ - 6) * 2 

Όπου: 

 Χ : το χρονικό διάστημα σε μήνες από την επίσημη έναρξη της Διδακτορικής 

Διατριβής. 

 

 

4. Μ4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Μ4= Μ1 * 0,1* (2 - Εισ./ 25.000) 

Όπου: 

 Εισ: Το ετήσιο εισόδημα του Υποψήφιου Διδάκτορα (<25.000,00€)  ή το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (σε χιλιάδες ευρώ), 

ήτοι:  max (προσωπικό εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα) 
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Δ.  ΎΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 Το ύψος των υποτροφιών του ΕΛΚΕ ορίζεται σε 625€/μήνα ή 7.500€ ετησίως 

και στο τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής αναγράφεται η επισήμανση 

ότι αυτή εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας 

Ε.Μ.Π. 

 Οι Υ.Δ. του ΕΜΠ, που έχουν υποτροφία από τον ΕΛΚΕ ή από άλλη πηγή 

(π.χ. ΙΚΥ), μπορούν να αυξάνουν τα ετήσια εισοδήματά τους από άλλες πηγές 

του ΕΜΠ συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

έργων, εφόσον τα πρόσθετα αυτά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν σε ετήσια 

βάση το 100% της υποτροφίας του ΕΛΚΕ. Στην περίπτωση όπου οι υπότροφοι 

Υ.Δ. επιθυμούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αμοιβές από ερευνητικά έργα 

(μέχρι το όριο που έχει θέσει η Σύγκλητος για τους Υ.Δ.) χάνουν την υποτροφία 

τους.  

 Ο έλεγχος για τα όρια των αμοιβών ή για την ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου Β «Προϋποθέσεις για τη 

διεκδίκηση υποτροφίας», θα γίνεται περιοδικά σε ετήσια βάση από τη 

Γραμματεία της ΕΔΕΙΛ, με επεξεργασία των σχετικών υπευθύνων δηλώσεων και 

εγγράφων των Υποτρόφων Υ.Δ.  

 Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τριετής.  

 Η Υποτροφία ανανεώνεται ετησίως μετά από θετική αξιολόγηση της 

τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και σχετική απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, 

καθώς και έπειτα από επανεξέταση των μεταβλητών κριτηρίων που 

εμπεριέχονται στον κανονισμό, από την Επιτροπή Υποτροφιών. 

 Παράταση κατά ένα έτος είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 

της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που τεκμηριώνει την ουσιαστική 

πρόοδο της διατριβής και  αποφάσεις του αντίστοιχου Τομέα και της Γ.Σ.Ε.Σ. της 

οικείας Σχολής.  

 Κατάτμηση της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.  

 Σε περίπτωση παραίτησης του υποτρόφου Υ.Δ. εντός διαστήματος 

μικρότερου των δύο ετών, η υποτροφία περιέρχεται στη διάθεση της Σχολής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Ε.  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Η ισχύς του κανονισμού αυτού θα εκκινήσει από την ημερομηνία έγκρισής 

του από τη Σύγκλητο. 

 Για τους Υ.Δ. που λαμβάνουν ήδη υποτροφία, ο αναθεωρημένος 

κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ με την ανανέωση της υποτροφίας τους. 

 Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους νέους Υ.Δ. εγκριθεί η υποτροφία τους με 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης του εν λόγω 

κανονισμού από τη Σύγκλητο. 

 Για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εκκίνηση αυτής 

της διαδικασίας, αρμόδια για την επίλυση είναι η ΕΔΕΙΛ επικουρούμενη 

συμβουλευτικά από τη Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


