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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   
(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τηλέφωνο: 210 2896970  Αριθ. πρωτ.:  199_2022  
e-mail: eidlog2@aspete.gr  Ημερομηνία: 13/1/2022  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), σύμφωνα με την αριθ. 
42/9-12-2021 (Θ.5) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων ανταποδοτικών υποτροφιών 
σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών 
της Σχολής (α΄ κύκλος σπουδών), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τα 
ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ Προγράμματος «Υποστήριξη 
Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από 
Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ», και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
φοιτητές να υποβάλουν αίτηση, ως ακολούθως: 

 

1. Δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες μέσω πεντάμηνης απασχόλησης 
στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής Υλικών του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ  
Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 
• Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές/-τριες του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο έτος σπουδών 
και να μη χρωστούν περισσότερα από 2 μαθήματα προηγούμενων ετών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα Εργαστήρια 
Αντοχής Υλικών και Δομικών Υλικών με βαθμό τουλάχιστον 8. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να συγκεντρώνουν Μ.Ο. βαθμολογίας μετά το πέρας 
της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-2021 τουλάχιστον 8. 
• Οι υποψήφιοι/-ες δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη 
πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
• Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε 
οποιοδήποτε φορέα. 
• Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι των προσφερόμενων υποτροφιών 
υποψήφιοι, ο πίνακας κατάταξης καταρτίζεται βάσει της υψηλότερης 
βαθμολογίας στα Εργαστήρια Αντοχής Υλικών και Δομικών Υλικών. 
 
 

Διάρκεια απασχόλησης στο πλαίσιο των χορηγούμενων υποτροφιών: 
5 μήνες (εξαιρουμένων του Ιουλίου και του Αυγούστου), για σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως. 
 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ποσό έκαστης υποτροφίας: 
900,00€. Η χορηγούμενη ανταποδοτική υποτροφία δεν υπόκειται σε 
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70). 
 

2. Μία (1) ανταποδοτική υποτροφία μέσω πεντάμηνης απασχόλησης στο 
Εργαστήριο Αντισεισμικών Κατασκευών & Οπλισμένου Σκυροδέματος 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 
• Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές/-τριες του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο έτος σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Οπλισμένο σκυρόδεμα Ι» και «Οπλισμένο 
σκυρόδεμα ΙΙ» με βαθμό 6,5 και άνω. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
• Οι υποψήφιοι/-ες δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη 
πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
• Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε 
οποιοδήποτε φορέα. 
• Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι των προσφερόμενων υποτροφιών 
υποψήφιοι, ο πίνακας κατάταξης καταρτίζεται βάσει της υψηλότερης 
βαθμολογίας στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων 
«Οπλισμένο σκυρόδεμα Ι» και «Οπλισμένο σκυρόδεμα ΙΙ». 
 

Διάρκεια απασχόλησης στο πλαίσιο της χορηγούμενης υποτροφίας: 
5 μήνες (εξαιρουμένων του Ιουλίου και του Αυγούστου), για σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως. 
 

Ποσό υποτροφίας: 
900,00€. Η χορηγούμενη ανταποδοτική υποτροφία δεν υπόκειται σε 
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70). 
 

Μία (1) ανταποδοτική υποτροφία μέσω πεντάμηνης απασχόλησης στο 
Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 
• Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές/-τριες του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο έτος σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Τοπογραφία» με βαθμό 6,5 και άνω. 
• Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
• Οι υποψήφιοι/-ες δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη 
πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
• Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε 
οποιοδήποτε φορέα. 
• Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι των προσφερόμενων υποτροφιών 
υποψήφιοι, ο πίνακας κατάταξης καταρτίζεται βάσει της υψηλότερης 
βαθμολογίας στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 
«Τοπογραφία». 
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Διάρκεια απασχόλησης στο πλαίσιο της χορηγούμενης υποτροφίας: 
5 μήνες (εξαιρουμένων του Ιουλίου και του Αυγούστου), για σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως. 
 

Ποσό υποτροφίας: 
900,00€. Η χορηγούμενη ανταποδοτική υποτροφία δεν υπόκειται σε 
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70). 
 

Απόδοση υποτροφιών: 
Οι υποτροφίες καταβάλλοντα μηνιαίως στους/στις δικαιούχους, μετά από 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου από τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων, 
στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας. 
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:  
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα 
ανωτέρω προσόντα. 
Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην 
ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο 
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό 
έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, ότι  παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για 
την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και 
επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection 
Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα 
οποία θα δηλώνονται έγχαρτα στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από 
τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της παρούσης, στην οποία συμμετέχουν 
ως υποψήφιοι και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω έργου 
και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα 
επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον σκοπό αυτό. 
 

Τρόπος υποβολής αίτησης:   
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο 
φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) 
στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ, 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10:00-14:00 έως και τις 28/1/2022 
(τηλέφωνο επικοινωνίας ΑΣΠΑΙΤΕ: 2102896970). Αντικατάσταση, διόρθωση ή 
συμπλήρωση της αίτησης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής. 
Στον φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
Ονοματεπώνυμο:  
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):  
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): 
 

ΠΡΟΣ: ΑΣΠΑΙΤΕ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Μαρούσι, Τ.Κ. 15122 
 

Αίτηση για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με τοποθέτηση στο 
Εργαστήριο ……………………………………………………………………….……… 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ  
Αριθ. πρωτ. Προκήρυξης: ………./…..-….-………..  

 

Στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 
• Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).  
• Έντυπο «Ενημέρωση –Δήλωση συγκατάθεσης για τη συλλογή και 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (επισυνάπτεται υπόδειγμα). 
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• Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψης υποτροφίας από άλλη πηγή, μη συμμετοχής 
σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ ή προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, και ότι δεν 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε οποιοδήποτε φορέα 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα). 
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψήφιου/ας. 
• Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 
• Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τις 
υποτροφίες για τις οποίες απαιτείται. 
 

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα 
από το Ν. 4250/2014, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014): 
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής 
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 
προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
• Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 
148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α )́, μεταφράσεις 
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα ην 27.09.2013 
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση 
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
• Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους 
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 
επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους 
μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 
τίτλων. 
• Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
• Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. 
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο 
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 

Αξιολόγηση-Επιλογή:  
Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει Πρακτικό 
αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 
5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης-ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
eidlog2@aspete.gr. Μετά την πάροδο των πέντε ημερών από την ανακοίνωση 

mailto:eidlog2@aspete.gr
ΑΔΑ: 699Ε46Ψ8ΧΙ-Χ5Η
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των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν 
δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό. 
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους 
στάδια της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από 
την Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr). 
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 
προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων των υποψηφίων για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους 
διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, 
η οποία συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ. Μετά την ανάρτηση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, η Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται με κλήρωση μεταξύ των 
υποψηφίων. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
 

Καθηγητής Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 
 

  

http://www.aspete.gr/
ΑΔΑ: 699Ε46Ψ8ΧΙ-Χ5Η
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Αίτηση προς τον Ειδικό Λογαριασμό  
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ  

για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας  
σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ   

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης: 
 

Επώνυμο:  
Όνομα:  

Πατρώνυμο:  
Μητρώνυμο:  

Τμήμα:  
Ημερομηνία Γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  
Α.Φ.Μ.:  
ΑΜΚΑ:  

Εξάμηνο:  
Αριθ. μητρώου:  

ΑΔΤ.  
Δ/νση κατοικίας:  

Αριθμός τηλεφώνου/ων:  
e-mail:  

 

Με την παρούσα υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με 
τοποθέτηση στο Εργαστήριο …………………………………………………………………………….……… 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. …….…../……-………-……….. Προκήρυξη. 
 

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1.………………………  
2. ………………………  
3. ……………………….  
4. ……………………….  
5. ……………………….  
6. ……………………….  
……………………………  
ν. …………………………  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων 
αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.  

 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 
 
  

ΑΔΑ: 699Ε46Ψ8ΧΙ-Χ5Η
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ (συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας – ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων, που λαμβάνουν μέσω της αίτησής σας και των συνημμένων από εσάς 
εγγράφων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και 
ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση 
και την παρούσα δήλωση, για τα εξής:  
 

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
Είδος δεδομένων και πηγή δεδομένων εννοούνται όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στην συνημμένη αίτηση προς το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως 
και αυτά που το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ τυχόν έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από 
δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν για 
τη τυχόν κατάρτιση της σύμβασης. Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών 
δεδομένων είναι  νόμιμη και απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου προς 
το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση υπό την 
κείμενη νομοθεσία για διαφάνεια, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε 
εξατομικευμένες περιπτώσεις και να τηρούνται τα κριτήρια επιλογής ακαδημαϊκής, 
επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια 
εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.  
 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ   
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης του/ης 
υποψηφίου στο πλαίσιο της με αριθ. ……………………………………………………… Προκήρυξης 
του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα θα 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και 20 έτη από τη λήξη της 
σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή(-ες) των 
συμβαλλομένων και στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται 
και σε έγχαρτη μορφή.  
 

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι Δημόσιοι φορείς και οι δικαστικές αρχές, στο 
πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές 
διατάξεις του νόμου.  
Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, 
σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε 
από το ίδιο είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και 
διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη 
εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη 
χρήση αυτών. 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ   
Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου 
με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης και δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει, 
βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ 
και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών 
μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά μου από το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ για τον σκοπό του έργου της 
πρόσκλησης.  
Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα 
εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου 
ανά πάσα στιγμή. Ανάκληση μπορεί να γίνει με σχετική δήλωση στο ΝΠΔΔ και ισχύει 
για το μέλλον.  
 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ   
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή)  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2)    
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (4): 
• Δε λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε συμμετέχω σε άλλα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

• Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος σε οποιοδήποτε φορέα. 
 

Ημερομηνία:         /       / 
Ο/Η– Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 
που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΑΔΑ: 699Ε46Ψ8ΧΙ-Χ5Η
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