
 
 

  
 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε πληττόμενους Ουκρανούς 
φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση», που χρηματοδοτείται από 
δωρεές ιδιωτών, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου  καθηγήτρια ΑΠΘ προκηρύσσει επτά 
(7) υποτροφίες αριστείας προπτυχιακού φοιτητή και τέσσερις (4) υποτροφίες μεταπτυχιακού φοιτητή του ΑΠΘ, 
που σπουδάζουν στο ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
και με προϋπολογισθέν ποσό έως 675,00 € ανά μήνα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης 
του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του 
προϋπολογισμού του. 
  
  
Α. Υποτροφία Αριστείας προπτυχιακού Φοιτητή/τρια συνολικό ποσό 2.025 ευρώ ανά υποτροφία (έως 
675 ευρώ τον μήνα για τρεις μήνες) (7 θέσεις) 
 
Δικαιούχοι των υποτροφιών αριστείας είναι προπτυχιακοί φοιτητές ΑΠΘ σε όλα τα επιστημονικά πεδία που 
θεραπεύει το ΑΠΘ  
 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• Ουκρανική υπηκοότητα που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (διαβατήριο κ.λπ.)   
• Ιδιότητα προπτυχιακού φοιτητή ΑΠΘ που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Τμήματος 
• Οι υπότροφοι κατά την διάρκεια λήψης της υποτροφίας δεν θα πρέπει να λαμβάνουν παράλληλα άλλη 

υποτροφία αριστείας από οποιονδήποτε άλλο φορέα και δεν θα πρέπει να απασχολούνται με σχέση 
εργασίας ή έργου σε φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
• Βαθμός αναλυτικής βαθμολογίας,  
• Ξένες Γλώσσες (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) 

 
3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Μέσος όρος βαθμού αναλυτικής βαθμολογίας Βαθμός * 40 

3α Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική)  (Άριστη Γ2) 70 

3β Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) (Πολύ Καλή Γ1) 50 

3γ Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) (Καλή Β2) 30 

 
Διεύθυνση:  
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

 
ΜΟΔΥ - ΕΛΚΕ ΑΠΘ  
prosk@rc.auth.gr  
74111 

           
          Θεσσαλονίκη, 27-10-2022 
          Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης:  276816/2022 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα κριτήρια της προκήρυξης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με το 
επιστημονικό πεδίο της προκήρυξης. 
 
 
Β. Υποτροφία Αριστείας Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια συνολικό ποσό 2025 ευρώ (675 ευρώ για 
τρεις μήνες) (4 θέσεις) 
 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
Δικαιούχοι των υποτροφιών αριστείας είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΠΘ σε όλα τα επιστημονικά πεδία που 
θεραπεύει το ΑΠΘ   
 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• Ουκρανική υπηκοότητα που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (διαβατήριο κ.λπ.)   
• Ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή ΑΠΘ που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Τμήματος 
• Οι υπότροφοι κατά την διάρκεια λήψης της υποτροφίας δεν θα πρέπει να λαμβάνουν παράλληλα άλλη 

υποτροφία αριστείας από οποιονδήποτε άλλο φορέα και δεν θα πρέπει να απασχολούνται με σχέση 
εργασίας ή έργου σε φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
• Βαθμός τίτλου σπουδών,  
• Ξένες Γλώσσες (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) 

 
4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών  Βαθμός * 40 

3α Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική)  (Άριστη Γ2) 70 

3β Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) (Πολύ Καλή Γ1) 50 

3γ Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική ή/και Γερμανική ή/και Γαλλική 
ή/και Ισπανική ή/και Ιταλική) (Καλή Β2) 30 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα κριτήρια της προκήρυξης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με το 
επιστημονικό πεδίο της προκήρυξης. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υποβολή Αίτησης (επισυνάπτεται) 
2. Πιστοποίηση Ουκρανικής υπηκοότητας 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών 

Ειδικότερες περιπτώσεις: α) Στις περιπτώσεις που ο βαθμός αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και δεν 
αναγράφεται στο σχετικό αντίγραφο του τίτλου σπουδών, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικά η αναλυτική 
βαθμολογία, β) Ειδικότερα για την απόδειξη της ιδιότητας του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή θα 
πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), στην οποία να δηλώνεται ότι:  
i. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,  
ii. Ο/Η υποψήφιος/α: έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχεται όλους 
ανεπιφύλακτα,  
iii. Ο/Η υποψήφιος/α: δε λαμβάνει παράλληλα άλλη υποτροφία αριστείας από οποιονδήποτε άλλο φορέα και 
δεν απασχολείται με σχέση εργασίας ή έργου σε φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 
Οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ανά μήνα και για όλο το διάστημα της 
υποτροφίας βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση internat-rel@auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Διεθνών 
σχέσεων, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, ώρες 10:00-14:00, έως τις 11/11/2022 και ώρα 14:00, και θα 
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ. 
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Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ 
https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga και στον διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας». 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2310- 99 6742, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται 
στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994082, 994022. 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. 
 
Η υποψήφια/ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση prosk@rc.auth.gr, είτε με 
φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης 
Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Η 
υποψήφια/ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga στην ηλεκτρονική διαδρομή 
ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης, καθώς και από τη Διαύγεια. Οι υποψήφιες/υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, 
τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε 
(5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη Διαύγεια και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999, 42 του Ν.4624/2019 και 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (ΕΕ 
2016/679).  
 
O ΕΛΚΕ ΑΠΘ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης και συνιστάται ισχυρά να διαβάσετε για την πολιτική προστασίας δεδομένων και τα 
δικαιώματά σας στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ  https://www.auth.gr/gdpr. 
 
 

https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο 
κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας αριστείας με το άτομο που την υπέβαλε στη βάση της συμβατικής 
ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο 
φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το αργότερο μέχρι την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων 
υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών και διδακτορικών) που έχουν χορηγηθεί από 
ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν αναγνωριστεί, κατά την υποβολή της αίτησης μπορεί να προσκομιστεί η 
σχετική αίτηση για αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επισημαίνεται όμως ότι δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση χωρίς την 
προσκόμιση αναγνώρισης των τίτλων. Σε κάθε περίπτωση ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ διατηρεί το 
δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με τις ανάγκες, να συνάψει τελικώς σύμβαση με το αμέσως επόμενο υποψήφιο 
άτομο που διαθέτει την σχετική αναγνώριση των ανωτέρω τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην προκήρυξη 
προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και 
πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή η σχετική αντίστοιχη αίτηση για 
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του ενδιαφερόμενου ατόμου δεν απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται το 
συγκεκριμένο κριτήριο. 

5. Στις περιπτώσεις πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εσωτερικού και όταν στην προκήρυξη προβλέπεται κλίμακα 
βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών είναι απαιτούμενο στον τίτλο σπουδών που προσκομίζεται να 
αναγράφεται και ο βαθμός. Αν ο βαθμός δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τότε προσκομίζεται η αναλυτική βαθμολογία. 
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών δεν αναγράφει το βαθμό και δεν έχει προσκομιστεί αναλυτική βαθμολογία, η αίτηση του 
ενδιαφερόμενου ατόμου δεν απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

6. Η διαδικασία της προκήρυξης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης ή/και πίνακα  αποκλεισθέντων, ενώ όσα άτομα 
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου ατόμου 
α) με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ερευνητικής πρότασης, β) με το μεγαλύτερο βαθμό στον βασικό τίτλο σπουδών, γ) με το 
μεγαλύτερο βαθμό στον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν μετά την εξέταση των περιπτώσεων α, β, γ, υφίσταται εκ νέου 
ισοβαθμία, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

7. Η αίτηση που είναι πρώτη στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων θα είναι εκείνη που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος του ατόμου που την υπέβαλε επιλέγεται η επόμενη 
αίτηση έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

8. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της προκήρυξης, δεν βαθμολογείται και 
απορρίπτεται.  

9. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του 
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

10. Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (Προσοντολόγιο)» (Α΄39), όπως αυτό ισχύει μέχρι να 
καταργηθεί με τη θέση σε ισχύ του νέου Π.Δ. για το Προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 52 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4830/2021 (Α΄ 169). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να 
προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων τους, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην 
ελληνική γλώσσα, εξαιρουμένων των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, 
οι οποίοι, εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή 
τους. 

11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από 
φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα πλην των τίτλων γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής, 
γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής ξένης γλώσσας.  

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ* 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 
 

 
Κινητό τηλ: ……………………….. e-mail: ………..…………………….………………… Α.Φ.Μ: ………………………………........ 
 

 
Να αναγραφούν στην παρούσα αίτηση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής (συμπληρώνονται από 
την υποψήφια/τον υποψήφιο): 

1. Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Προκήρυξης:  
 
 
 

2. Ο/οι  κωδικός/οι  της υποτροφίας αριστείας που επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε (Α ή Β) 
(Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση  
στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης)  

 
 
                                                              Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                 των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  1. 
                                   2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού 
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