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Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & το Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» προκηρύσσουν 

υποτροφίες προς τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα, υπηρεσίες ή μεθόδους, που θα συνεισφέρουν στην 

οικονομία και την ευημερία της χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή των επιστημόνων 

στον τόπο τους και η εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία. 

Ο παρών Κανονισμός αφορά αποκλειστικά τον αριθμό των υποτροφιών που θα υποστηριχθούν από το 

πρόγραμμα «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές 

Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών»  και θα χρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή Ερευνών. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας περιγράφονται στην ετήσια προκήρυξη, η οποία θα 

ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ».   

Κατά την αξιολόγηση θα προηγούνται οι εν δυνάμει υπότροφοι των οποίων οι Επιβλέποντες Καθηγητές 

δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση ούτε από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», 

ούτε από πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  κατά τα τρία τελευταία (3) έτη. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Υποτροφιών «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», αποτελούμενη από τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» με τη συμμετοχή του εκάστοτε Πρύτανη και του Αντιπρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής και ανανεώνεται ή συμπληρώνεται 

με απόφαση της Συγκλήτου. Η  πορεία χρηματοδότησης των υποτρόφων καθώς και οι κανόνες 

υλοποίησής τους θα ακολουθούν τον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» για τις υποτροφίες που θα χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα. Ενώ οι υποτροφίες 

που θα χρηματοδοτούνται από  την Επιτροπή Ερευνών και θα φέρουν το όνομα «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα 

διέπονται από τον  παρόντα Κανονισμό/Οδηγό Διαχείρισης. 

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη 

κατά την διάρκεια των σπουδών τους. 

Η αίτηση για τους υποψήφιους διδάκτορες υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στο παρακάτω σύνδεσμο.  

 

Β .ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν έως δεκαεννέα (19) υποτροφίες (10.000€/έτος για 3 

έτη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως εξής: 

o Δεκαεπτά (17) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ». 

https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/
http://caratheodory.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/mentzelopoulos_upatras_rules_el.pdf
https://upsubmissions.upatras.gr/user-login/
https://upsubmissions.upatras.gr/user-login/
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o Δύο (2) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και θα φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» 

& «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών».  

 

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον τρεις (3) από τις προκηρυσσόμενες θέσεις θα διατεθούν αποκλειστικά σε 

γυναίκες υποψ. Διδακτόρισσες με στόχο την ενίσχυση και παραμονή τους στην έρευνα στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 

205/23.06.2022 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.  

Η ανανέωση της υποτροφίας εξαρτάται από τις επιδόσεις του υποψήφιου διδάκτορα, ο οποίος 

υποχρεούται να καταθέτει τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου σύμφωνα με τους Κανόνες κάθε φορέα 

χρηματοδότησης. Η Επιτροπή του προγράμματος έχει δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή να 

τερματίσει την υποτροφία αν κρίνει ότι ο υποψήφιος διδάκτορας/υπότροφος δεν ανταποκρίνεται στους 

όρους της προκήρυξης. 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

ώστε να λάβουν υποτροφία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η επιλογή του υποψήφιου 

διδάκτορα ακολουθεί τις τυπικές ακαδημαϊκές διαδικασίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Υπότροφοι οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί από προηγούμενες δράσεις του Ιδρύματος  «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ή/και του προγράμματος «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», δεν αποκλείονται από την υποβολή 

υποψηφιότητας. 

Οι υπότροφοι/υποψήφιοι διδάκτορες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών, θα 

πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 να είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών 

 να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα 

 να μην λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε άλλα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΠΠ,  ή σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, δεν θα 

πρέπει να είναι μισθωτοί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή να λαμβάνουν αμοιβή ως 

επιτηδευματίες για το ίδιο χρονικό διάστημα που λαμβάνουν υποτροφία από το πρόγραμμα «Α. 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος υποβολής καθορίζονται από την εκάστοτε 

προκήρυξη  

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους υποψήφιους και αναρτιούνται στον 

ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών, της Επιτροπής Ερευνών και του προγράμματος «Κ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Η αξιολόγηση των υποψήφιων υπότροφων θα γίνει από την Επιτροπή «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Οι υποψήφιοι αρχικά θα αξιολογούνται με βάσει τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και 

https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/
https://research.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/
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την επιστημονική τους υπόσταση (βαθμοί τίτλων σπουδών, επιστημονικό επίπεδο σπουδών, συνάφεια 

τίτλων σπουδών με το θέμα της διδακτορικής διατριβής, διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες 

κ.α.). Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων θα δίνεται προτεραιότητα 

στους οικονομικά ασθενέστερους. 

Θα προηγούνται οι εν δυνάμει υπότροφοι των οποίων οι Επιβλέποντες Καθηγητές δεν έχουν λάβει 

προηγούμενη χρηματοδότηση ούτε από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», ούτε από 

πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  κατά τα τρία τελευταία (3) έτη. 

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Υποτροφιών οι  υποψήφιοι υπότροφοι μπορεί 

να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό/Οδηγό Διαχείρισης ισχύουν τα εξής: 

 Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε όλους τους υποψήφιους υπότροφους με την 

αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ τα αποτελέσματα 

ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών και του  προγράμματος «Κ. 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». 

 Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και 

δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.  

 Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον το επιθυμεί και πληροί 

τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η διάρκεια υποτροφίας για τους υποψήφιους διδάκτορες αντιστοιχεί το πολύ σε τρία (3) έτη, με δυνατότητα 

κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης 12 μηνών, χωρίς όμως την καταβολή πρόσθετης υποτροφίας στον 

υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα.  

Η αξιολόγηση και ο έλεγχο της πορείας υλοποίησης των υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα ελέγχεται από την  Επιτροπή «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 

μέσω των Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων Αξιολόγησης. 

Δεν προβλέπεται αναστολή της υποτροφίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί αναστολή της 

υποτροφίας μετά από αιτιολογημένο αίτημα του υποτρόφου και αιτιολογημένη έκθεση του Επιβλέποντα 

Καθηγητή προς την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία εισηγείται για την έγκριση της 

Επιτροπής Ερευνών, καθορίζοντας και το χρόνο αναστολής.  

Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.  

 

4. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Το συνολικό ποσό κάθε υποτροφίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» είναι 

30.000€ και αφορούν στο ποσό της υποτροφίας, στα έξοδα αναλωσίμων/λοιπών υλικών και στα έξοδα 

ταξιδιών για την συμμετοχή σε Συνέδρια και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής: 

 

https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/
http://caratheodory.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/
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Στάδια 

Χρηματοδότησης 

Δόσεις 

χρηματοδότησης 

Χρόνοι Καταβολής 

1η  δόση 10.000 € Κατά την έναρξη της υποτροφίας  

2η δόση 10.000 € Στην αρχή του 2ου έτους της υποτροφίας (απαιτείται η υποβολή της 

πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης και η θετική αξιολόγησή της) 

3η  δόση  10.000€ Στην αρχή του 3ου έτους της υποτροφίας (απαιτείται η υποβολή της 

δεύτερης Ενδιάμεσης Έκθεσης και η θετική αξιολόγησή της) 

Συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης 

30.000 €  

Διευκρινίζεται ότι, οι υπότροφοι/υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να έχουν καταθέσει στον ΕΛΚΕ Π.Π. 

όλες τις δαπάνες πριν τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υποτροφίας. Οποιαδήποτε 

δαπάνη πραγματοποιείται εκ των υστέρων, δεν θα γίνεται δεκτή.  

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της υποτροφίας, η Επιτροπή του προγράμματος θα εξετάζει κατά περίπτωση 

αιτήματα υποτρόφων, με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Ενώ για την 

έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών, ως φορέας 

χρηματοδότησής τους.  

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
Παρακάτω παρατίθενται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων/υποψήφιων διδακτόρων που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  και είναι οι εξής: 

 Ενδιάμεση Έκθεση: Οι υπότροφοι/υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

το πρότυπο Έντυπο της Ετήσιας Ενδιάμεσης Έκθεσης και τα παραδοτέα (δημοσιεύσεις, εργασίες, 

επιστημονικά άρθρα κ.α.), το οποίο θα συνυπογράφεται από τους Επιβλέποντες Καθηγητές και θα 

υποβάλλεται στο τέλος κάθε έτους. Η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου στοχεύει στην καταγραφή της πορείας 

της έρευνας προκειμένου να βεβαιωθεί η ομαλή πορεία της υποτροφίας και η συνάφειά της με τους 

αρχικούς στόχους της υποβληθείσας αίτησης. Σημειώνεται ότι, μόνο ύστερα από την υποβολή της 

Ενδιάμεσης Έκθεσης και την θετική αξιολόγησή της θα καταβάλλεται η επόμενη δόση χρηματοδότησης 

από την Επιτροπή Ερευνών.  

 Τελική Έκθεση: Οι υπότροφοι/υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το 

πρότυπο Έντυπο της Τελικής Έκθεσης μαζί με τα παραδοτέα (δημοσιεύσεις, εργασίες, διδακτορική 

διατριβή κ.α.) που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της έρευνας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τους 

Επιβλέποντες Καθηγητές. Ο χρόνος υποβολής της Τελικής Έκθεσης είναι εντός του τελευταίου μήνα της 

υλοποίησης και το αργότερο εντός διμήνου από τη λήξη της υποτροφίας. Το συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης είναι ως εξής: 
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Στάδια 

Αξιολόγησης 

Χρόνος 

αξιολόγησης 

Χρόνος Υποβολής Παρατηρήσεις 

1η Ετήσια Ενδιάμεση 

Έκθεση  

 

1ο – 12ο  μήνα 

υλοποίησης 

κάθε έτους  

1 μήνα πριν τη συμπλήρωση 

του πρώτου έτους 

Για την καταβολή της επόμενης δόσης 

χρηματοδότησης απαιτείται η υποβολή 

της Ενδιάμεσης Έκθεσης και η θετική 

αξιολόγησή της. 2η Ετήσια Ενδιάμεση 

Έκθεση 

1 μήνα πριν τη συμπλήρωση 

του δεύτερου έτους 

Υποβολή Τελικής  

Έκθεσης 

 

 24ο – 36ο μήνα 

υλοποίησης  

Εντός του τελευταίου μήνα 

της υλοποίησης και το 

αργότερο εντός διμήνου 

από τη λήξη της υποτροφίας 

Η Τελική Έκθεση υποβάλλεται εντός του 

τελευταίου μήνα της υλοποίησης και το 

αργότερο εντός διμήνου από τη λήξη της 

υποτροφίας 

 

 Οι υπότροφοι/υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ευχαριστίες σε κάθε 

δημοσίευση/διδακτορική διατριβή που προκύπτει από το χρηματοδοτούμενο έργο για την οικονομική 

επιχορήγησή τους από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακάτω παρατίθενται τα αποδεκτά  

κείμενα ευχαριστιών: 

          Στα ελληνικά: H εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με Φ.Κ. «…....» και υποστηρίχθηκε 

οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Προγράμματος 

«Υποτροφίες Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & Προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για 

Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 

        Στα αγγλικά: This research was supported by Grant (project code) from the Research Committee of the 

University of Patras via Scholarships of the "ANDREAS MENTZELOPOULOS" Foundation & "K. 

KARATHEODORI" Programme for Doctoral Studies at the University of Patras»» 

          Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη αναφοράς των αντίστοιχων ευχαριστιών η αντίστοιχη 

δημοσίευση/διδακτορική διατριβή δεν θα θεωρείται παραδοτέο, δεν θα λαμβάνεται υπόψιν στην 

αξιολόγησή του και δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιό της (πχ. έξοδα εκτύπωσης, παρουσίασης κ.λπ.). 

 Απαραίτητα παραδοτέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποτροφίας: 

1. Τουλάχιστον μία (1) κοινή, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευση σε διεθνές 

έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές 

2. Ένα (1) αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής : Στην περίπτωση που κατά την λήξη της υποτροφίας, 

ο υπότροφος δεν έχει ολοκληρώσει την διδακτορική του διατριβή υποχρεούται να καταθέσει 

αντίγραφό της ακόμα και μετά το  τέλος της χρηματοδότησης της υποτροφίας και όχι αργότερα του 

ενός (1) έτους από τη λήξη της υποτροφίας 

 Οι δημοσιεύσεις και διδακτορικές διατριβές θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών 

και του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» με ευθύνη του υπότροφου/υποψήφιου διδάκτορα. 

Απαραίτητη είναι η παρουσία των υποτρόφων στις εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων που 

διοργανώνονται με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών ή/και του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ». 

Τυχόν επιμέρους ζητήματα τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων 

υποτροφιών και δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό/Οδηγό Διαχείρισης ρυθμίζονται με 

αποφάσεις της Επιτροπής του προγράμματος. 

https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/
http://caratheodory.upatras.gr/
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6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Στο πλαίσιο χορήγησης υποτροφιών από το πρόγραμμα «Υποτροφίες Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & Προγράμματος “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών» η Επιτροπή Υποτροφιών, θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που παρέχουν οι υποψήφιοι με την αίτησή 

τους, καθώς και όσα αναφέρονται σε αυτήν και θα ληφθούν υπόψιν όσα περιγράφονται στην σχετική 

εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  κατά το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο που διαμορφώνουν οι  διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 

Α’ 137/29.8.2019). 

• Με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας ο υποψήφιος υπότροφος 

αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα της Επιτροπής «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» να 

επεξεργαστεί την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 • Για την παροχή των προσωπικών στοιχεία των τρίτων προσώπων (όπως Επιβλεπόντων Καθηγητών, συν 

ερευνητών κ.ο.κ.), ο υποψήφιος υπότροφος αντίστοιχα αναλαμβάνει και εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες 

έχουν συλλεχθεί νόμιμα από τον ίδιο και ότι έχει το δικαίωμα να τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Υποτροφιών 

για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ.  

• Τα Προσωπικά Δεδομένα του υποψηφίου υποτρόφου που αναφέρονται στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων και την επιλογή των 

προσώπων που θα λάβουν υποτροφία και στη συνέχεια για την σύναψη και εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης και των λοιπών εγγράφων για την καταβολή της υποτροφίας. Το ηλεκτρονικό αρχείο του κάθε 

υποψηφίου/υπότροφου θα δοθεί στην Επιτροπή Υποτροφιών και το αρχείο θα σβηστεί ένα (1) μήνα μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων. Επίσης, εφόσον η σχετική αίτηση γίνει δεκτή και ο 

υποψήφιος υπότροφος αντίστοιχα το επιλέξει, θα μπορεί να γίνει χρήση ορισμένων Δεδομένων του, που 

θα αναφέρονται ρητά (ονοματεπώνυμο, εικόνα, βιογραφικά στοιχεία) για λόγους προβολής του 

προγράμματος υποτροφιών και των επιτυχόντων αυτού.  

• Οι υποψήφιοι υπότροφοι καταθέτουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αποδέχονται εγγράφως 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. 

• Σε περίπτωση που η αίτηση του υποψηφίου δεν είναι επιτυχής, θα διαγράψουμε το «φυσικό» αρχείο που 

θα μας έχει παράσχει εντός εξαμήνου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκτός εάν προκύψει σχετική 

ανάγκη για συγκεκριμένο λόγο. Θα αρχειοθετήσουμε τα Δεδομένα του υποψηφίου που περιέχονται στην 

ηλεκτρονική αίτηση, καθώς και τους λόγους απόρριψης της σχετικής αίτησης, μετά το πέρας της διαδικασίας 

επιλογής των υποτρόφων για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις 

διαφάνειας σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής υποτρόφων και για την άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων 

αξιώσεών μας έναντι τρίτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας και των περιόδων 

παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.  

• Σε περίπτωση που η αίτηση είναι επιτυχής, τα εν λόγω Δεδομένα και όσα τυχόν ζητηθούν από τον υποψήφιο 

υπότροφο, θα τηρούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της χορήγησης της αντίστοιχης υποτροφίας υπό τους 

όρους που έχει ορίσει η εκάστοτε πρόσκληση και έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει του παρόντος, σε συμμόρφωση 

με την εφαρμοστέα νομοθεσία αλλά και των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του υποτρόφου θα τηρούνται για όλη την διάρκεια ισχύος της 

μεταξύ μας συμφωνίας προς χορήγηση υποτροφίας αλλά και για όσο διάστημα έχει την ιδιότητα του 
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υπότροφου. Μετά το πέρας των εν λόγω περιόδων θα τηρούμε με ασφάλεια τα Δεδομένα του Υποτρόφου για 

σκοπούς αρχειοθέτησης και ιστορικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας και 

των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη 

διατήρησης δεδομένων, και πάλι όσων είναι αναγκαίων, για τους ίδιους ως άνω σκοπούς, θα φροντίσουμε 

ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση) 

προς προστασία αυτών.  

Για τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται 

το Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dpo@upatras.gr και τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2610-96 2855. 

 

 

7. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «Υποτροφίες 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για 
Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών». 

 

Η Μονάδα Διαχείρισης Λοιπών Έργων του Τμήματος Διαχείρισης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΠ υποστηρίζει το 

στάδιο υποβολής των προτάσεων των υποτρόφων/υποψήφιων διδακτόρων ), καθώς και την  διαχείριση των 

χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» στα e-mail: 

frosopol@uatras.gr και fardella@upatras.gr ή/και στο τηλ. επικοινωνίας: 2610 99 7893 (κα Φρ. 

Πολυζωγοπούλου) 

Την τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

επιμελείται η Μονάδα Μηχανοργάνωσης του Τμήματος Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΠ με 

στοιχεία επικοινωνίας: email uprescom@upatras.gr ή/και στο τηλ. επικοινωνίας: 2610 99 7833. 

Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα υποτροφιών «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του 

προγράμματος, ενώ στο πεδίο Ανακοινώσεις αναρτώνται, περιοδικά, χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΄Η ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ/ΟΔΗΓΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποτροφίες Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & 

Προγράμματος “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών». 

https://www.upatras.gr/privacy-policy/
https://www.upatras.gr/privacy-policy/
mailto:dpo@upatras.gr
http://caratheodory.upatras.gr/
mailto:frosopol@uatras.gr
mailto:uprescom@upatras.gr
http://caratheodory.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/
http://caratheodory.upatras.gr/?page_id=1103

