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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  

 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό MIS 5047330 και κωδικό 

ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 681239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. 

Γκιντίδη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας Ε.Μ.Π., προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή 

δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας 

σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων. 

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαικό έτος 2020-2021 είναι 

28, και το ποσό έκαστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ. 

 

Δ  α   α  π       α         α           π      α           π  π    α             

 α            1     Εθ    ύ Μ   ό     Π                π    :  

        π    ώ   ξ  α        6  αθ  α α     3  ξ  α    ώ  π   όδ       

α αδ  αϊ  ύ       2020-2021.  

 δ    α  ά      α ά    α αδ  αϊ ό      2020-2021  π      α     ΕΜΠ,     ΙΚΥ 

   δ      ύ     α   α  π  αδ π    α   α2: 

 

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  

 

                                                           
1
 Στη συνέχεια του κειμένου, για την διευκόλυνση του αναγνώστη, η λέξη “φοιτητές” συμπεριλαμβάνει και τα 
δύο φύλα. 
2
 Από τη συγκεκριμένη Πράξη οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να λάβουν υποτροφία μόνο μία φορά. 

     Αθήνα, 04-02-2022 
     Αρ. Πρωτ.:5975 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

1. Φ           π      α α     α  

Μοριοδοτούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως ακολούθως: 

1. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 6   και άνω :  45 μόρια. 

2. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 50  -66% :       27 μόρια. 

3. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 40  -49% :       14 μόρια. 

4. Έχουν εισαχθεί στην  ριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές 

ασθένειες σε ποσοστό 5  επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις: 

λαμβάνουν 14 μόρια. Εάν έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50  και άνω 

μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους όπως παραπάνω. 

5. Πάσχουν από σοβαρές ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑ ΑΡΑΧΕΣ οι οποίες τεκμηριώνονται: α) με 

σχετική ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο β) με τη συνιστώμενη φαρμακευτική 

αγωγή, η οποία έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο/α πριν από την δημοσίευση της 

προκήρυξης : 14 μόρια. 

Στην κατηγορία αυτή, θα μοριοδοτείται  ό     α από τις παραπάνω περιπτώσεις (1, 2, 3 

και 4) 

2. Ο           α ά  α         ώ : 

Μοριοδοτούνται, ανάλογα με το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος της οικογένειάς τους 
(δηλαδή γονείς και εξαρτώμενα μέλη) ή των ιδίων (εφόσον διαθέτουν)3 ως κάτωθι για το 
φορολογικό έτος 2019: 
 

 Από 0 έως 1.500,00 ευρώ : 35 μόρια.  

 Από 1.501,00 έως 2.500,00 ευρώ : 25 μόρια. 

 Από 2.501,00 έως 5.000,00 ευρώ : 18 μόρια. 

 Από 5.001,00 έως  .500,00 ευρώ : 14 μόρια. 

 Από 7.501,00 έως 10.000 ευρώ : 4 μόρια.  

 

3.   Φ        π   π    ύ  ά  α         ά        α 

 Είναι ορφανοί από δύο γονείς: 12 μόρια. 

 Είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας η οποία έχει πληγεί από τις πρόσφατες φυσικές 

καταστροφές, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα 2 τελευταία έτη: 9 μόρια. 

 Είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας με γονείς που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω : 8 μόρια. 

 Είναι ορφανοί από ένα γονέα:  8 μόρια 

                                                           
3 1. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης, χωρίς  να  είναι   προστατευόμενο/ εξαρτώμενο  

μέλος  στην  φορολογική  δήλωση  των  γονέων  του, λαμβάνεται  υπόψη  το κατά κεφαλήν εισόδημα  που 

προκύπτει από τη  φορολογική  δήλωση  του φοιτητή.  

2. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης αλλά παραμένει 

προστατευόμενο/εξαρτώμενο μέλος στην οικογενειακή  φορολογική  δήλωση, αθροίζονται τα αντίστοιχα 

εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις και διαιρούνται με τον 

συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη.   
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 Η κύρια κατοικία, των ιδίων ή της οικογένειάς τους, βρίσκεται εκτός Αττικής και δεν 

διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία στην Αττική : 6 μόρια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

 

1. Φ           

π      α α 

    α  

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 6   και άνω  45 

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 50  -66% 27 

Έχουν ποσοστό αναπηρίας 40  -49% 14 

Έχουν εισαχθεί στην  ριτοβάθμια Εκπαίδευση ως 

πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 

5  επιπλέον των θέσεων εισακτέων χωρίς 

εξετάσεις 

14  
Όταν το ποσοστό αναπηρίας 

είναι από 50% και άνω 
μοριοδοτούνται ανάλογα με το 

ποσοστό αναπηρίας όπως 
παραπάνω. 

Πάσχουν από σοβαρές ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑ ΑΡΑΧΕΣ οι 

οποίες τεκμηριώνονται: α) με σχετική ιατρική 

γνωμάτευση από ψυχίατρο β) με τη συνιστώμενη 

φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει χορηγηθεί 

στον υποψήφιο/α πριν από την δημοσίευση της 

προκήρυξης. 

14 

2. Οικονομική 
κατάσταση 
 
 
 
 

0 -1.500,00 ευρώ 35 

1.501,00 -2.500,00 ευρώ 25 

2.501,00-5.000,00 ευρώ 18 

5.001,00- .500,00 ευρώ 14 

 .501,00-10.000,00 ευρώ 4 

 
3. Φ        π   
π    ύ  ά  α 
        ά 
       α 

Φοιτητής που είναι ορφανός από δύο γονείς. 12 

Είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας πληγέντων 

από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, οι 

οποίες έχουν λάβει χώρα τα 2 τελευταία έτη. 
9 

Είναι εξαρτώμενα μέλη με γονείς που έχουν 

ποσοστό αναπηρίας 6   και άνω. 
8 

Φοιτητής που είναι ορφανός από ένα γονέα. 8 

Η κύρια κατοικία των ιδίων ή της οικογένειάς τους 

βρίσκεται εκτός Αττικής και δεν διαθέτουν οι ίδιοι 

ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία στην 

Αττική. 

6 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα-Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα ή και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
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ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «07-03-

2022» και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο 

Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς 

αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 07/03/2022 

και ώρα 15:00 μ.μ στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕ ΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥ ΕΧΝΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥ ΕΧΝΕΙΟΥ 9 

15  80 ΠΟΛΥ ΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται: 

1.  Η ένδειξη για το Έργο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη 

Καθ. Γκιντίδη Δρόσο. 

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 5975/04-02-2022 

3.  ο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. 

Πα πα  ά   Ε    , τηλ. +30-210-7721089, ώρες 10:00 – 14:00  ή/και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση career@central.ntua.gr. 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  

Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις, οι οποίες δεν 

συνοδεύονται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπ’ 

όψιν. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 

υποβολή των αντιστοίχων απαραίτητων εγγράφων, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα 

μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2. Αντίγραφα: Α) Φ           Δ       2019 (Έ   π  Ε1)  α  Β) Ε  αθα       ύ 

Σ    ώ α              ύ       2019 (οικογενειακό και ατομικό του φοιτητή 

εφόσον υπάρχει). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής 

Δήλωσης και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9.  

4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της αντίστοιχης Σχολής στην οποία να φαίνεται ο 

αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος στις 3 

εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν 

λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 

 

mailto:career@central.ntua.gr
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ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

6. Βεβαίωση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όταν οι 

υποψήφιοι επικαλούνται στο πρόσωπό τους λόγους υγείας με ποσοστό αναπηρίας 

από 50  και άνω.  

7. Στις περιπτώσεις με σοβαρά παθολογικά προβλήματα υγείας (ποσοστό αναπηρίας 

40% -49%) όταν δεν υπάρχει βεβαίωση ΚΕΠΑ, θα πρέπει να προσκομίζονται: 

 Ιατρική γνωμάτευση από σχετική ιατρική ειδικότητα. 

 Εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν την πάθηση. 

 Συνιστώμενη  φαρμακευτική αγωγή, εφόσον υπάρχει. 

8. Στις περιπτώσεις με σοβαρές ψυχικές διαταραχές θα πρέπει να προσκομίζονται:  

- Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο  

- συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο 

πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης.  

9. Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η 

χορήγηση στην οικογένεια του φοιτητή, αν είναι Εξαρτώμενο Μέλος, έκτακτης 

ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. 

10. Βεβαίωση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όταν οι 

υποψήφιοι επικαλούνται για τους γονείς ποσοστό αναπηρίας από 6   και άνω.  

11. Έγγραφο δημόσιου φορέα ή αντίγραφα λογαριασμών από τα οποία να προκύπτει ο 

τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εν λόγω Επιτροπή έχει οριστεί με την 3η/2020 Συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στις 5.3.2020 και την  η/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου στις 10.2.2020. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε 

υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Α      αθ  ύ  δύ   π ψ      στην τελευταία θέση (28η), τότε το ποσό της τελευταίας 

υποτροφίας θα μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Αν ισοβαθμούν περισσότεροι των δύο 

υποψηφίων στην τελευταία θέση (28η), τότε το ποσό της τελευταίας υποτροφίας θα 

μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν     α   ό        όδ  α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

«https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/» στην ιστοσελίδα του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «https://www.ntua.gr/el/news/announcements», στην 

https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/
https://www.ntua.gr/el/news/announcements
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ιστοσελίδα του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η Πρόσκληση και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα στην παρούσα Πρόσκληση έχουν δικαίωμα : 

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων  

ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους 

προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου 

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 τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων 

στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6. .2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

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

με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους 

τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία 

στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω 

προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  υχόν ταχυδρομική αποστολή θα πρέπει να γίνεται με διαδικασία EXPRESS προς 

αποφυγή καθυστερήσεων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν 

εξετάζονται. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους. 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, ανεξάρτητη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, 

προερχόμενα από το προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν επιτρέπεται τα 

μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή 

αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στην 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν προβλέπεται δικαίωμα ένστασης ή ενδικοφανούς 

προσφυγής κατά της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης 
προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση 
θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων 
υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης. 

2. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, 
χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
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3. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
«https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/», στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «https://www.ntua.gr/el/news/announcements», 
στην ιστοσελίδα του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η Πρόσκληση και 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

5. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 
παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. 

6. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι Υπότροφοι 

οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί 

από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, τα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ερωτηματολόγια 

(Απογραφικά Δελτία) Εισόδου και Εξόδου.  

 α δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθησης.», Δικαιούχος «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»), για το σκοπό της 

παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία 

(δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚ . Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης 

αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 9 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς 

και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης 

και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το 

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, 

το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που 

λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.» 

 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού 

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου 

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/
https://www.ntua.gr/el/news/announcements
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Υπ      ξ  Πα    ά     Κ          Μ     α  Φ     ώ      Εθ    ύ 

Μ   ό     Π           » 

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για 

τη λήψη υποτροφίας στο Πρόγραμμα: «Υπ      ξ  Πα    ά     Κ          

Μ     α  Φ     ώ      Εθ    ύ Μ   ό     Π           » του Ε.Μ.Π. σύμφωνα 

με την προκήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με αρ. Πρωτ.  

5975/04-02-2022 

Επίσης, δηλώνω ότι συναινώ να αναρτηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Σχολή, και ποσό υποτροφίας) στην ιστοσελίδα του 

ΕΜΠ, σε περίπτωση που μου χορηγηθεί υποτροφία. 

 

 

 

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   

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348, e-mail: ereyna@central.ntua.gr 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):  

E-MAIL:  

ΣΧΟΛΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
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Συνημμένα Δικαιολογητικά (σημειώστε τα δικαιολογητικά που καταθέτετε): 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

2. Αντίγραφα: Α) Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) και Β) Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος φορολογικού έτους 2019 (οικογενειακό και ατομικό του φοιτητή 
εφόσον υπάρχει). 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής 
Φορολογικής Δήλωσης και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9. 

 

4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της αντίστοιχης Σχολής στην οποία φαίνεται ο 
αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος στις 
3 εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι ο 
υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 

 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

6. Βεβαίωση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).  

 . Ιατρική γνωμάτευση.  

8. Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής για την χορήγηση 
έκτακτης ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. 

 

9. Βεβαίωση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για 
τους γονείς των υποψηφίων που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 6   και άνω. 

 

10. Έγγραφο δημόσιου φορέα ή αντίγραφα λογαριασμών από τα οποία να 
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. 

 

 

Ο/Η ΑΙ …. 
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