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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές
σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και τον Καναδά, σε τελειόφοιτους
και απόφοιτούς του των Τμημάτων των Σχολών: Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος
για το Πανεπιστήμιο Πατρών». Χορηγός είναι η κ. Corinne
Mentzelopoulos.
Για την χορήγηση υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η
ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και
της οικογένειάς του.
Οι υποτροφίες, που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, και
διέπονται από του ισχύοντες νόμους και διατάξεις, προκηρύσσονται κατ’
έτος από το Πανεπιστήμιο, με βάση τις υφιστάμενες οικονομικές
δυνατότητες, ανακοινώνονται δε στον τύπο και δημοσιοποιούνται στον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου. Η προκήρυξη των υποτροφιών
ανακοινώνεται εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις, που αφορούν σε σπουδές εξ αποστάσεως ή
μερικής παρακολούθησης.Υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται και σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές, εγγεγραμμένους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
που οδηγεί σε Δίπλωμα Ειδίκευσης, προκειμένου να συνεχίσουν
μεταπτυχιακές σπουδές προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην
Ελλάδα καθόρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των
σπουδών τους στο εξωτερικό θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα αρχίσει ένα χρόνο μετά το
τέλος των σπουδών και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπότροφος
που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία.
Οι υποτροφίες είναι μέγιστης διάρκειας δύο ετών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει με χρηματικό ποσοστό 25% στον
οικονομικό προϋπολογισμό των υποτροφιών.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Υποτροφίες χορηγούνται σε τελειόφοιτους φοιτητές και απόφοιτους του
Πανεπιστημίου Πατρών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια
των Η.Π.Α. και του Καναδά, που οδηγούν στην απόκτηση:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) και
β) Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D).
Ειδικότερα οι υποτροφίες χορηγούνται σε τελειόφοιτους φοιτητές και
απόφοιτους των Τμημάτων των Σχολών: Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι
υπότροφοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με εξαιρετική επίδοση τις
προπτυχιακές ή τις μεταπτυχιακές (Διπλώματος Ειδίκευσης) σπουδές
τους.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η προκήρυξη των υποτροφιών προβλέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στο Γενικό Πρωτόκολλο του
Πανεπιστημίου Πατρών, και πρέπει να παρουσιάζουν πληρότητα ως προς
τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Όσες εκ των υποβληθεισών αιτήσεων πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της προκήρυξης, ακολουθούν την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική επιλογή και κατάρτιση πίνακα
επιτυχόντων.
Ομοίως οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών που φοιτούν ως
μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ή έχουν
ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε επίπεδο Διπλώματος
Ειδίκευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές
τους, σε ανώτερο επίπεδο (Διδακτορικό Δίπλωμα), μπορούν επίσης να
καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την εξέταση και την συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων
αιτήσεων για τη χορήγηση των υποτροφιών, το Πανεπιστήμιο Πατρών
έχει συγκροτήσει Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από τους
Αναπληρωτές Πρυτάνεως υπεύθυνους για την Έρευνα και τις
Ακαδημαϊκές υποθέσεις, τέσσερις (4) Καθηγητές του Πανεπιστημίου
Πατρών και μία/έναν εκπρόσωπο της Οικογένειας Μεντζελόπουλου. Ο
συντονισμός της διαδικασίας των Υποτροφιών θα ανατίθεται με την
σύμφωνη γνώμη του Δωρητή είτε σε μέλος της προαναφερθείσης
Επιτροπής είτε σε άλλο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, θα
αναγράφεται στον Κανονισμό και θα εγκρίνεται από την Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών. Στη παρούσα επιτροπή συντονιστής παραμένει
ο Καθηγητής κος Βασίλης Αναστασόπουλος.
Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Η λειτουργία της άρχισε το
2008. Η θητεία της Επιτροπής ανανεώνεται ή συμπληρώνεται με
απόφαση της Συγκλήτου, και την σύμφωνη γνώμη του δωρητή.
Οι αιτήσεις, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης
ταξινομούνται κατά κλάδο και επίπεδο σπουδών και αξιολογούνται από
την Επιτροπή Υποτροφιών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι ακαδημαϊκά και
οικονομικά. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα εξής:
1. Η βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα, τα συναφή με την
μεταπτυχιακή ειδικότητα που επιδιώκει ο υποψήφιος, καθώς
επίσης, η ενδεχόμενη πρακτική εμπειρία του και οι
δημοσιεύσεις.
2. Το επιστημονικό επίπεδο σπουδών της Σχολής, ή του Τμήματος
του Πανεπιστημίου των Η.Π.Α. ή του Καναδά, στο οποίο έχει
γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
3. Το επιστημονικό επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο υπότροφος.
4. Το επιστημονικό θέμα της διδακτορικής διατριβής, για
υποψηφίους διδακτορικών σπουδών. Εξετάζεται, εκτός των
ανωτέρω, εάν το θέμα έχει πρωτοτυπία, ιδιαίτερο επιστημονικό
ενδιαφέρον και κοινωνική ανταποδοτικότητα για τη Χώρα μας.
5. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
6. Η προσωπική συνέντευξη.
7. Η καταγωγή των υποψηφίων από το νομό Αχαΐας.
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Για τον προσδιορισμό του ποσού της υποτροφίας λαμβάνεται υπ’ όψη η
επιπλέον οικονομική υποστήριξη που τυχόν ο υποψήφιος θα έχει κατά
την διάρκεια των σπουδών του (π.χ. άλλη υποτροφία από το
Πανεπιστήμιο υποδοχής).
Η Επιτροπή Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίζει κατά
την ελεύθερη κρίση της, και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
κανονισμού, την παροχή ή όχι υποτροφίας, αφού εξετάσει όλες τις
παραμέτρους του συνόλου των υποψηφίων.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους με
συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται με επιμέλεια της
Γραμματείας της Επιτροπής.
Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ
νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος, εφ’ όσον επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της
σχετικής προκήρυξης.
Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό ακαδημαϊκών ετών.
Η συνολική διάρκεια κάθε υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο
έτη. Στην περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η παράταση της
υποτροφίας κρίνεται, κατά περίπτωση, αποκλειστικά από την Επιτροπή.
Αναστολή έναρξης, ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν προβλέπεται. Σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί αναστολή της
υποτροφίας με απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών, καθορίζουσα και το
χρόνο αναστολής. Επίσης, δεν χορηγείται αναστολή έναρξης υποτροφίας
για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Η Επιτροπή Υποτροφιών ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων με
διαδικασία την οποία η ίδια ορίζει. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να
αποφασίσει την ανάκληση, ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν
κρίνει, ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος και
την οικονομική κατάσταση) που το επιβάλλουν.
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Ε. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υποτροφίες συνίστανται στη παροχή οικονομικού ποσού για την
κάλυψη δαπανών, που απορρέουν από τις σπουδές στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα.
Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας για κάθε υποψήφιο καθορίζεται από την
Επιτροπή Υποτροφιών και χορηγείται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την εγγραφή, ή ανανέωση εγγραφής
του υποτρόφου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο
εγκρίθηκε η υποτροφία.
Πέραν της εγκριθείσης υποτροφίας, το Πανεπιστήμιο δεν καταβάλλει
στους υποτρόφους άλλου είδους οικονομική υποστήριξη.
Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην
Ελλάδα καθόρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των
σπουδών τους στο εξωτερικό θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα αρχίσει ένα χρόνο μετά το
τέλος των σπουδών και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπότροφος
που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία.
Ο υπότροφος, με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει
στην Επιτροπή Υποτροφιών άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή άλλου
είδους οικονομικές απολαβές, που ενδεχόμενα παρασχέθηκαν από το
Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α ή του Καναδά ή άλλη πηγή. Στην περίπτωση
αυτή εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής Υποτροφιών να αποφασίσει
την διατήρηση, μείωση, ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη
τις πραγματικές ανάγκες του υπότροφου στη χώρα σπουδών του.
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το
Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του,
όπως:
α) Θα δεσμεύεται μετά το τέλος των σπουδών του και εφόσον παραμείνει
στο εξωτερικό να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Πατρών τμήμα της
υποτροφίας όπως αναφέρεται στην αρχή του Κανονισμού.
β) Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο στο
οποίο έγινε αποδεκτός και να μην παρεκκλίνει από αυτό.
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γ) Οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
υποτροφίας του στις μεταπτυχιακές σπουδές. Η ανάληψη από τον
υπότροφο εργασίας (με ή χωρίς απολαβές) επιτρέπεται μόνον, εφόσον
δεν δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του.
δ) Να μην μετακινείται από τον τόπο όπου μετεκπαιδεύεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα (περισσότερο από 10 μέρες), χωρίς να έχει
προηγουμένως γνωστοποιήσει τούτο στην Επιτροπή Υποτροφιών, η
οποία μπορεί να εγκρίνει, ή να μην εγκρίνει την μετακίνηση, διαφορετικά
η μετακίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία.
ε) Σε περίπτωση που ολοκληρώσει τις σπουδές του πριν από την
ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την
Επιτροπή Υποτροφιών και να ζητήσει τη διακοπή της.
στ) Γνωστοποιεί στην Επιτροπή Υποτροφιών κάθε αλλαγή διεύθυνσης
κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ή στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού,
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την έναρξη ισχύος της αλλαγής.
ζ) Με την έναρξη των σπουδών γνωστοποιεί στην Επιτροπή Υποτροφιών
τον επιβλέποντα καθηγητή.
η) Υποβάλλει στην Επιτροπή Υποτροφιών, ανά εξάμηνο, έκθεση
προόδου των σπουδών του. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή της ως
άνω έκθεσης συνεπάγεται αναστολή, ή/και διακοπή της υποτροφίας.
θ) Την πορεία των σπουδών του υποτρόφου παρακολουθεί μέλος
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οριζόμενο από την Επιτροπή
Υποτροφιών, αντίστοιχης ειδικότητας, το οποίο και εισηγείται προς
την Επιτροπή Υποτροφιών για τη συνέχιση ή μη, της υποτροφίας. Το
μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών δεν γίνεται γνωστό στον
Υπότροφο.
Η μετακίνηση στην Ελλάδα για ερευνητικούς λόγους σχετικούς με τις
σπουδές του στην Β. Αμερική, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση
της Επιτροπής Υποτροφιών, ύστερα από αίτηση του υποτρόφου, στην
οποία θα καθορίζεται ο ακριβής χρόνος παραμονής, συνοδευόμενη από:
i.
συνοπτικό διάγραμμα της εργασίας, που θα πραγματοποιήσει
και
ii.
βεβαίωση του επιβλέποντος Καθηγητή στις Η.Π.Α. ή τον
Καναδά, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα της
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ειδικής έρευνας στην Ελλάδα. Για την μετακίνηση αυτή, η
παραμονή του υποτρόφου στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες κατ’ έτος σπουδών.
θ) Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών του ο υπότροφος είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Υποτροφιών και να
επιστρέψει το ποσόν του τρέχοντος εξαμήνου, που έχει καταβληθεί σ’
αυτόν.
ι) Ο υπότροφος οφείλει να παρουσιάζει, σε ειδικές διαλέξεις στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, επιστημονικά θέματα της ειδικότητας του. Το
θέμα αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή.
ια) Μετά τη λήξη της υποτροφίας και τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου,
ο υπότροφος οφείλει μέσα σε ένα τρίμηνο να υποβάλει στην Επιτροπή
Υποτροφιών τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά,
αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων, που απέκτησε, δημοσιεύσεις,
κλπ., καθώς και ένα αντίτυπο της διατριβής ή των διατριβών.
ιβ) Οφείλει να αναφέρει στην διατριβή του, καθώς και στις επιστημονικές
του δημοσιεύσεις, την ιδιότητά του ως υποτρόφου της «Υποτροφίας
Ανδρέας Μεντζελόπουλος για το Πανεπιστήμιο Πατρών».
ιγ) Οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στον παρόντα
Κανονισμό.
Τυχόν επί μέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον
παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών, και
εγκρίνονται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Η ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΣΧΕΤΙΚΩΣ.
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