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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 2592/20.03.2019 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΘΝ346ΨΖ3Π-5ΩΘ 

  

Ο ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του ν. 3577/2007 (Α΄ 130), του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ν. 4186/2013 (Α΄ 

193), του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

2. Το νόμο 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Το νόμο 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

(Α΄112). 

4. Το νόμο 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄265). 

5. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄114). 

6. Την με αριθμ. 120521/Ζ1/21.07.2016 (ΥΟΔΔ 421) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και ορισμός γραμματέα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 204552/Ζ1/27.11.2018 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 120521/Ζ1/21.07.2016 (ΥΟΔΔ 

421) απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και ορισμός γραμματέα» (ΥΟΔΔ 713). 
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7. Την με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β' 3521). 

8. Την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. 

ΕΔΒΜ86/Α.Π.: 3747/05.07.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» 

9. Την πρόταση με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» 

και ΜIS 5033342 που υποβλήθηκε στις 28/09/2018 με αρ. πρωτ. ID52542/28-9-2018 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

10. Την από 09/11/2018 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 

φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου » και MIS 5033342 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

& Δια Βίου Μάθηση». 

11. Το Σχέδιο  Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του Υποέργου « Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου», της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου». 

12. Την από 15-03-2019 έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (από 15-03-2019 email του κ. Δ. Καϊμά). 

13. Την υπ’ αριθμόν συνεδρίαση 11/06-03-2019 (Θέμα 13.2), απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια απονομής οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές του ΔΙΠΑΕ. 

14. Την υπ’ αριθ. 2572/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ (συν. 

15/20.03.2019 - θέμα 13) για την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας. 

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 

τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που επιθυμούν να λάβουν οικονομική 

ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου», να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με την ακόλουθη πρόσκληση. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5033342, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, με 

Επιστημονικό Υπεύθυνο το μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. Σταύρο Σταυρινίδη [ΚΕ 

80341], προτίθεται να απονείμει οικονομική ενίσχυση/υποτροφία σε σαράντα τέσσερις (44) μεταπτυχιακούς 
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φοιτητές και φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι οποίοι εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019 και για το λόγο αυτό, 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 

τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα 

τα ακόλουθα: 

Α. Κριτήρια-Δικαιούχοι 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν συνεδρίαση 11/06-03-2019 (Θέμα 13.2)  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 

κριτήρια ανάδειξης των δικαιούχων: 

I.Εισοδηματικά Κριτήρια (Μέγιστο Επιτρεπόμενο Εισόδημα). 

a. Φοιτητής με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο. 

b. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, του οποίου η οικογένεια έχει εισόδημα μικρότερο των 25.000 € 

προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε αδελφό. 

II.Κοινωνικά κριτήρια (Πολλαπλασιαστικός Παράγοντας). 

a. Φοιτητής γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. 

b. Φοιτητής ή τέκνο ή σύζυγος αυτού κωφάλαλοι ή τυφλοί ή νεφροπαθείς ή με αναπηρία άνω του 67% ή σοβαρή 

ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009.  

c. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, ο οποίος έχει μείνει ορφανός. 

d. Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, με γονέα κωφάλαλο ή τυφλό ή νεφροπαθή ή με αναπηρία άνω του 

67% ή σοβαρή ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009. 

Ο αλγόριθμος υπολογισμού της μοριοδότησης θα είναι ο ακόλουθος: 

(Μέγιστο Επιτρεπόμενο Εισόδημα – Δηλωθέν Εισόδημα) x ΠΣ = Συνολικός Αριθμός Μορίων  

Όπου το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Εισόδημα διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ομάδα κριτηρίων Ι, 

το Δηλωθέν Εισόδημα αφορά το φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) και ο ΠΣ είναι ο 

πολλαπλασιαστικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται ως ακολούθως: 

 Φοιτητής που δεν πληροί κανένα κοινωνικό κριτήριο, με ΠΣ=1,0. 

 Φοιτητής γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, ΠΣ=1,4. 

 Φοιτητής ή τέκνο ή σύζυγος αυτού κωφάλαλοι ή τυφλοί ή νεφροπαθείς ή με αναπηρία άνω του 67% ή σοβαρή 

ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, ΠΣ=1,4.  

 Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, ο οποίος έχει μείνει ορφανός, ΠΣ=1,3. 

 Φοιτητής με ηλικία μικρότερη των 25 ετών, με γονέα κωφάλαλο ή τυφλό ή νεφροπαθή ή με αναπηρία άνω του 

67% ή σοβαρή ασθένεια, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, ΠΣ=1,2. 

Β. Διαδικασία-Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.ihu.edu.gr/go/sc2019 (ή 

μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. www.ihu.edu.gr) αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

https://www.ihu.edu.gr/go/sc2019
http://www.ihu.edu.gr/
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 Απλό αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) 

φορολογικού έτους 2017 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 φορολογικού έτους 2017 (εκτυπωμένα από το 

taxisnet). 

 Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών και προστατευόμενο μέλος, θα πρέπει 

να προσκομίσει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και το αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 των γονέων για το παραπάνω 

φορολογικό έτος.  

 Αιτούντες αλλοδαποί προσκομίζουν βεβαίωση φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους 

μεταφρασμένη από επίσημη αρχή σύμφωνα με το νόμο και εκκαθαριστικό σημείωμα της ημεδαπής εφόσον 

υποβάλλουν φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα. Εφόσον είναι ηλικίας έως και 25 ετών υποβάλλουν και τις 

βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, των γονέων και των υπολοίπων 

προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους. 

 Βεβαίωση αναπηρίας σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όταν οι υποψήφιοι επικαλούνται 

λόγους υγείας ή ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είτε για τους ίδιους είτε για μέλος της οικογένειάς τους. Στη 

βεβαίωση θα πρέπει να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύος της 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου. Οι αιτούντες αλλοδαπής υπηκοότητας 

υποβάλλουν πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας τους (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) στο 

οποίο αποτυπώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση. 

 Ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος γονέα, για την πιστοποίηση απορφανισθέντος τέκνου. 

Γ. Ημερομηνίες υποβολής 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

από 21 Μαρτίου 2019 μέχρι και τις 3 Απριλίου 2019 επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.  

 

Δ. Αξιολόγηση των προτάσεων – Λοιποί όροι 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται εκείνες που 

αφενός πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω και αφετέρου συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 

μοριοδότηση, μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού υποτροφιών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα 

προκήρυξη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των 

συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνάπτει σύμβαση υποτροφίας με τον επιλεγέντα. 

3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα κατατεθούν με τον τρόπο και στο χρονικό διάστημα που 

περιγράφεται στο τμήμα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης 

4. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

5. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής 

πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

6. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι 
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σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους 

τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, 

επίσης, να υποβληθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. 

α του άρθρου 2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια 

των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν 

κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική 

μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι δυνάμει της 

διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι 

υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 

του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από 

άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, 

ανακαλείται αμέσως. 

7. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αίτησης 

υποτροφίας δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) που εμφανίζει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό 

παράγοντα και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας β) αυτού του οποίου η οικογένεια εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό 

προστατευόμενων μελών. 

8. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στο τμήμα Β΄ της παρούσας πρόσκλησης 

δικαιολογητικά , δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

10. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι 

επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, 

αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

11. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιέχονται σε πρακτικό που συντάσσεται από την ορισθείσα Επιτροπή 

Αξιολόγησης, εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΔI.ΠA.Ε., 

αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκειμένου να λαμβάνουν πλήρη 

γνώση αυτών όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

12. Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να 

προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων  Έρευνας εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Ε.Δι., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 
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παρ.3 περ. ε) του ν. 4485/2017. Η ένσταση εξετάζεται από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

13. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν 

γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) 

14. Οι υποψήφιοι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι συμπληρώνουν στην αίτησή 

τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους, από τον ΕΛΚΕ του Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. 

Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310474580, email: rc@ihu.edu.gr  

Σε περίπτωση επιλογής, συναινούν στη χρήση των στοιχείων και αποστολή τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την 

αναρτητέα στη «Διαύγεια» απόφαση επιλογής και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης υποτροφίας (Σκοπός 

επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια 

διαγράφονται εντός ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ. 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά και κατά 

το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στο τμήμα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr), του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (https://rc.ihu.edu.gr) όπου θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω 

ιστοσελίδες από 21/03/2019 έως 10/04/2019. Επιπλέον θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό email όλων των 

φοιτητών που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. H πρόσκληση αυτή θα αποσταλεί και στο Φορέα 

Διαχείρισης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελίνα Καρατάσιου 
(2310807531, e.karatasiou@ihu.edu.gr). 

 
Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

 

Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 
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