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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
(για υποβολή αιτήσεων-υποψηφιοτήτων για χορήγηση υποτροφίας οικονομικής
ενίσχυσης με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με εσωτερικό κωδικό 6452 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. Βόγλη
Πολυμέρη, απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα με
υποτροφία. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής θα είναι: «Κατοχή και Αντίσταση στην Άνω
Μεσσηνία». Το προϋπολογισθέν ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 29.850€ το οποίο αναλύεται σε
(621,87€ Χ 48 μήνες). Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και τα
ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
3. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές ή
έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
4. Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου
κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
5. Ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των ετών 2018, 2019 δεν θα υπερβαίνει
τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€).
6. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα
και είναι επιθυμητή η επαρκής γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
7. Δεν θα εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
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α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή
άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή)
καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές, ή θα έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το
πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση - πρόταση υποψηφιότητας (παρατίθεται
σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα)
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη
κατάθεσή τους, μέχρι την 22η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: ee@uth.gr.
Με την υποβολή της αίτησής του, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης

του

Τμήματος

Ιστορίας,

Αρχαιολογίας

και

Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας

του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο περιεχόμενο.
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση
και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τα
οποία αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών
του παρόντος προγράμματος, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την
προστασία των εν λόγω δεδομένων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης
μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε
μορφή αρχείου PDF:
(α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής
διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και
εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής.
(β) Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β)
Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία
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και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε
μήνες.
(γ) Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής
(δ) Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής και αρχειακές πηγές (δεν
προσμετρώνται στον αριθμό των λέξεων).
Σημειώνεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του
υποψηφίου ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Α' της παρούσας πρόσκλησης,
β) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,
γ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη
έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ'
όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,
δ) δεν θα εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ί) στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ίί) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης αορίστου χρόνου,
ε) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά
συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος,
στ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας και δεν
έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα
διδακτορικού επιπέδου,
ζ) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι
η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά της, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία
χορήγησης της υποτροφίας με το ίδιο περιεχόμενο.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του ν.1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν
πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων)
έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής τους υποβολής.
Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής
διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι
σπουδών του υποψηφίου.
(ε) Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο
υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω ΑΕΙ-ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με
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ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου.
Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται
απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον
κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97) και μοριοδοτείται με
πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε
περίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το
Δ.O.Α.Τ.Α.Π., δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς,
Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του
αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το
«λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».
(στ) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε
περίπτωση ιδρύματος της αλλοδαπής)
(ζ) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φορολογικών ετών 2018, και 2019 αντιστοίχως.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ενός ή
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω φορολογικών ετών, αντί του αντίστοιχου εκκαθαριστικού
σημειώματος ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι
υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.
(η) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση
αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να
υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που
η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της
διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον Ν.3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις
να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.
(θ) Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
(ι) Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
2. Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
2.1 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο
παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπ' όψη στην διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής.
2.2 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Α,
απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας.
Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή
δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Αξιολόγηση αιτήσεων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα, βάσει των κριτηρίων
αξιολόγησης της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ορισθείσα
από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης.
2.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία
μοριοδοτούνται ως εξής:
Α. Βαθμός πτυχίου (5-10 μόρια) με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων αποδίδει τον αντίστοιχο
αριθμό μορίων.
Β. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (5-10) με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, όπου
συνεκτιμάται ο βαθμός του διπλώματος και η συνάφεια με το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής
διατριβής.
Γ. Βιογραφικό σημείωμα (0-10 μόρια) με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία · και οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην
απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται
η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.
Δ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής (0-70 μόρια).
[ί] αρτιότητα (0-40), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
[ίί] πρωτοτυπία (0-35), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
[ίίί] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0-5), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.
2.2. Αιτήσεις υποψηφιότητας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από πενήντα (50) απορρίπτονται.

3. Κατάταξη υποψηφίων - Έλεγχος επιλεξιμότητας - Επιλογή
3.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΚΕ, καταρτίζει
τον πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.
3.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στα εξής
κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: ί) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, ίί) στο
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βιογραφικό σημείωμα, ίii) στο μικρότερο μέσο όρο του εισοδήματος και iv) στο βαθμό πτυχίου. Εάν
και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διενεργεί κλήρωση, στην οποία
προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.
3.3. Ο Πίνακας επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, εγκρίνεται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο
της Επιτροπής Ερευνών και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://ee.uth.gr) και στο
δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr
3.4. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής
αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.5. Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το βαθμό ή την διαδικασία αξιολόγησης δεν
εξετάζονται.
3.6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των λοιπών
υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης υποτροφίας μεταξύ ΕΛΚΕ ΠΘ - Επιστημονικά Υπευθύνου - Υποτρόφου, κατά τα
αναφερόμενα στο κεφ. Ε’ της παρούσας. Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η
ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Μετά τη λήξη της υποτροφίας και εντός εξαμήνου, το αργότερο, γίνεται η υποστήριξη της
διδακτορικής διατριβής ενώπιον της ορισθείσας Επταμελούς Επιτροπής.
2. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ορισμού
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εάν η εν λόγω αίτηση δεν κατατεθεί
εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Υπότροφο και επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες της παρ. 7
του Κεφαλαίου ΣΤ’ της παρούσας.
3. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και
ογδονταεπτά λεπτών (621,87€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και
τα τυχόν τραπεζικά έξοδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Ο επιλεγέντας υποψήφιος καλείται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψει σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του και περιγράφονται ο
σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος
καταβολής της υποτροφίας.
2. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση
που ο επιλεγέντας υπότροφος δεν υποβάλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας
που θα οριστεί.
3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σύμβασης και την
έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων και του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, που εκδίδει η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στον ΕΛΚΕ τα απαραίτητα
κονδύλια και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.
3. Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την
χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - ακόμη και εκ των υστέρων - ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας και δικαιούται να αναζητήσει
κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
4. Ο/η υπότροφος οφείλει:
α) να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία
έχει
επιλεγεί και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής
επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης
διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και
αποτελεί ουσιώδη όρο της,
β) να προσκομίσει στον ΕΛΚΕ του ΠΘ, το αργότερο έως την λήξη της υποτροφίας, βεβαίωση της
Γραμματείας του

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης αίτησηςπρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής,
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γ) να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στην διδακτορική του διατριβή τα εξής:
'Ή υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτήθηκε από πόρους που προέκυψαν από
ιδιωτική δωρεά προς το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
δ) να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη τον ΕΛΚΕ για οποιοδήποτε θέμα
αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα
εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη
τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της, όπου θα
καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(ee@uth.gr),
ε) H παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής γίνεται μέσω Αναφορών
Προόδου (Εξαμηνιαίες Αναφορές), οι οποίες υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από τη λήξη κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της υποτροφίας
(όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση). Η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου, η οποία θα αποτελεί
δικαιολογητικό καταβολής των τροφείων, θα περιλαμβάνει επιστημονική αναφορά του Υποψήφιου
Διδάκτορα για την πορεία υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο,
υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως τελικό παραδοτέο
νοείται η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς
Επιτροπής ή ο τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύεται από αντίγραφο της
διδακτορικής διατριβής.
5. Τα τροφεία θα καταβάλλονται απολογιστικά σε εξαμηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμήςμεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε Τράπεζα της ημεδαπής, κατόπιν
έγκρισης του ενδιάμεσου παραδοτέου της αντίστοιχης περιόδου από την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή.
6. Η ανάληψη δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται με ευθύνη
του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του
υποτρόφου, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στον
ΕΛΚΕ του ΠΘ το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή
συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου, που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να
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ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν
μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
Για την συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά την απόλυτη
κρίση της, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή
δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς και όργανα) αίτησης
του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων
υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΕΛΚΕ του ΠΘ να καταρτίσει
σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.
3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφίας
και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών του ΠΘ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε
ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr) και στην κα
Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση ee.uth.gr και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Ιωάννα Λαλιώτου
Αν. Καθηγήτρια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
(υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Τόπος γέννησης
Ημερομηνία γέννησης
Οικογενειακή κατάσταση
Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Email

Προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την πρότασή μου, στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 18914/04.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη σύναψη σύμβασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποτρόφου, στο πλαίσιο
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα "Κατοχή και Αντίσταση στην Άνω Μεσσηνία" με κωδικό έργου 6452 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βόγλη
Πολυμέρη.

Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση
(ημερομηνία)

(υπογραφή)

Συνημμένα έγγραφα (υποβάλλονται υποχρεωτικά)
Βιογραφικό σημείωμα
Πρόταση διδακτορικής διατριβής
Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψήφιους)
Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές
Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσoμάθειας επιπέδου Γ2
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