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Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για το πρόγραμμα υποτροφιών  «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ 

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

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 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. 

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». 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 Κανονισμό/Οδηγό Διαχείρισης στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και λοιπές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των 

υποψήφιων υποτρόφων. 

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

κατά την διάρκεια των σπουδών τους. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 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». 

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».  

 

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/mentzelopoulos_upatras_rules_el.pdf
http://caratheodory.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/09/Kanonismos_OdigosDiax._PHDs_K.Karath._A_Mentzel.last_.pdf
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Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. 

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

δικαιολογητικά στο παρακάτω σύνδεσμο και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η  

Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021. 

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των υποτροφιών  

(https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/) και στον 

ιστότοπο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ».  

Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποτροφιών: Καθηγητής Βασίλειος Αναστασόπουλος 

(email:vassilis@upatras.gr).  

Για τεχνικά θέματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. με στοιχεία επικοινωνίας 

email:uprescom@upatras.gr ή/και τηλ.επικ. 2610 99 7833. 

 Τρόπος υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο να συμπληρώσουν την αίτηση 

συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:   

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

2. Τίτλοι Σπουδών και Αναλυτικές Βαθμολογίες (Πτυχίο, ΜΔΕ)) 

3. Αποδεικτικά γνώσης Ξένων Γλωσσών 

4. Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή 

5. Μία συστατική επιστολή από το μέλος ΔΕΠ που θα είναι ο/η Επιβλέπων/ουσα της 

Διδακτορικής Διατριβής 

6. Υπόμνημα (μία σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του προτεινόμενου 

θέματος της Διδακτορικής Διατριβής για υποτροφία. Κριτήριο είναι η συμβολή του στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας 

7. Κείμενο (όχι περισσότερο από μία σελίδα Α4) στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι 

λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας 

(Αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.) 

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2021 της οικογένειάς μου και εμού του 

ιδίου (οικονομικό έτος 2020). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υπότροφος ή η 

οικογένειά του/της δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, 

προσκομίζει βεβαίωση της οικείας εφορίας 

10. Αντίγραφο του Ε9 της οικογένειάς μου και εμού του ίδιου (έτους 2021) 

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει άλλης οικονομικής υποστήριξης για το ίδιο ή άλλο 

ερευνητικό έργο 

12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν λάβει άλλο Διδακτορικό Δίπλωμα 

https://upsubmissions.upatras.gr/
https://upsubmissions.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/
http://caratheodory.upatras.gr/?page_id=1103
mailto:vassilis@upatras.gr
mailto:uprescom@upatras.gr
https://upsubmissions.upatras.gr/
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13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής τους θα 

γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών 

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή κάποιου εκ τω απαιτούμενων δικαιολογητικών 

δύναται ο υποψήφιος να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Το εν λόγω δικαιολογητικό θα πρέπει 

να προσκομισθεί πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αιτήσεων "Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ". 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής & υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Unique ID 

 

Όνομα 

 

Επώνυμο 

 

Ημερομηνία Γέννησης 

 

Δήμος Γέννησης 

 

Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου 
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Ημερομηνία Εκδόσεως 

 

Εθνικότητα 

 

Ιθαγένεια 

 

Πόλη κατοικίας 

 

Οδός κατοικίας 

 

Τ.Κ. 

 

Τηλέφωνο (σταθερό) 

 

Τηλέφωνο (κινητό) 

 

Email 

 

Όνοματεπώνυμο πατέρα 
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Όνοματεπώνυμο μητέρας 

 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας γονέων: Οδός - Αριθμός 

 

Δήμος Κατοικίας 

 

Τ.Κ. 

 

Αριθμός τέκνων αιτούντος 

 

Υποβάλλετε αίτηση στο Ίδρυμα Μεντζελόπουλος για πρώτη φορα; 

 

Έχετε τύχει άλλης υποτροφίας στο παρελθόν; 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Προπτυχιακές Σπουδές, Τμήμα αποφοίτησης 

 

Βαθμός αποφοίτησης 
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Έτη σπουδών συνολικά 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές, Τμήμα αποφοίτησης 

 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

 

Βαθμός αποφοίτησης Μεταπτυχιακού 

 

Επιδιωκόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: 

 

Διάρκεια του κύκλου σπουδών (μήνες/έτη): 

 

Ημερομηνία Έναρξης 

 

Ημερομηνία της εγγραφής για τις σπουδές που αιτείστε 

 

Πόσος χρόνος σας απομένει μέχρι τη απόκτηση του τίτλου σπουδών (διάρκεια σε μήνες) 
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Τμήμα υλοποίησης της Διδακτορικής Διατριβής 

 

Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα 

 

Βαθμίδα 

 

Δημοσιεύσατε επιστημονικές εργασίες και ποιες (συνοπτικά): 

 

Γνώση ξένων Γλωσσών και επίπεδο 

 

Λοιπά Στοιχεία Αίτησης 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 Τίτλοι Σπουδών και Αναλυτικές Βαθμολογίες (Πτυχίο, ΜΔΕ)) 

 Αποδεικτικά γνώσης Ξένων Γλωσσών 

 Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή 

 Μία συστατική επιστολή από το μέλος ΔΕΠ που θα είναι ο/η Επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής 

Διατριβής 

 Υπόμνημα (μία σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του προτεινόμενου 

θέματος της Διδακτορικής Διατριβής για υποτροφία. Κριτήριο είναι η συμβολή του στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας 

 Κείμενο (όχι περισσότερο από μία σελίδα Α4) στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι 

λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (Αποδείξεις 

ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.) 
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 Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2021 της οικογένειάς μου και εμού του ιδίου 

(οικονομικό έτος 2020). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υπότροφος ή η οικογένειά 

του/της δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, προσκομίζει 

βεβαίωση της οικείας εφορίας 

 Αντίγραφο του Ε9 της οικογένειάς μου και εμού του ίδιου (έτους 2021) 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει άλλης οικονομικής υποστήριξης για το ίδιο ή άλλο 

ερευνητικό έργο 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν λάβει άλλο Διδακτορικό Δίπλωμα 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής τους θα γίνεται 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών 

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται εγγράφως με υποβολή σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης, 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. 

 Αποδοχή  

Υποβολή Αρχείου 

 EponymoOnoma.zip  { ένα αρχείο σε μορφή zip με το όνομα ΕπώνυμοΌνομα υποψηφίου}  

 


