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(Συνεδρίαση 11/24.10.2013, 13ο θέμα)
Έχοντας υπόψη:
1. Την Κ.Α./680/22-8-1996 «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 826/10-9-1996.
2. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Μ. Βλαχογιάννη.
3. Την αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου για το διορισμό του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013.
4. Την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
5. Την αριθ. πρωτ. 5381/28.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΝ4691-Ι9Μ) απόφαση συγκρότησης
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
6. Το πρακτικό υπ’ αριθμό 11/24-10-2013 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Αποφασίζουμε
εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, ο οποίος έχει ως ακολούθως:
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
I.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του καθώς και
Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων, προβλέπονται υποτροφίες με σκοπό την
επιβράβευση τους.
Οι υποτροφίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
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1. Οι υποτροφίες με την μορφή οικονομικής ενίσχυσης
2. Οι υποτροφίες ερευνητικού έργου
Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού των
εσωτερικών υποτροφιών του Ιδρύματος κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση πλαισίου εφαρμογής
του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ερευνών του
ΤΕΙ Θεσσαλίας υιοθέτησε τον ακόλουθο κανονισμό υποτροφιών, ο οποίος ρυθμίζει τις
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και εποπτείας της χορήγησης τους.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για την πρώτη κατηγορία έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
του εκάστοτε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη δεύτερη κατηγορία όλοι οι
υποψήφιοι Διδάκτορες & Μεταδιδάκτορες.
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από τη Συνέλευση του Ιδρύματος.
II.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθορίζει με απόφαση της στην αρχή κάθε
ημερολογιακού έτους τον συνολικό αριθμό αλλά και την επιμέρους κατανομή στα Τμήματα
του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, το ύψος του χρηματικού ποσού, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και την
εποπτεία της όλης διαδικασίας που αφορά τις υποτροφίες επίδοσης.
Η απόφαση για την χορήγηση των υποτροφιών επίδοσης του κάθε ΠΜΣ του ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ λαμβάνεται από το ΠΜΣ. Η εισήγηση αυτή υπόκειται σε έλεγχο και τελική
επικύρωση από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών διακρίνονται σε ακαδημαϊκά και οικονομικά και
αναλύονται ως εξής:
1. Ακαδημαϊκά κριτήρια
η βαθμολογία του πτυχίου ή διπλώματός του, τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, καθώς και
οι επιδόσεις του σε μαθήματα συναφή με την κατεύθυνση των μεταπτυχιακών
σπουδών του στο ΠΜΣ.
Εργασίες που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά
περιοδικά και συνέδρια, συνεκτιμώνται θετικά
2. Οικονομικά κριτήρια
Οικονομική κατάσταση του/της υποψήφιου/ας για το οικονομικό έτος που προηγείται του
ακαδημαϊκού έτους αίτησης χορήγησης της υποτροφίας. Το οικονομικό έτος προσδιορίζεται
σαφώς στο έντυπο της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει:
για τους υπόχρεους φορολογικής δήλωσης, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα
είναι μεγαλύτερο του ποσού των 10.000,01 ευρώ, από το ατομικό εκκαθαριστικό τους
σημείωμα
για τους υπόχρεους φορολογικής δήλωσης, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα
είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού των 10.000 ευρώ, από το άθροισμα του
φορολογητέου εισοδήματος του/της υποψήφιου/ας και των γονέων αυτού/αυτής που
βεβαιώνονται: με το ατομικό εκκαθαριστικό τους σημείωμα και το εκκαθαριστικό
σημείωμα των γονέων τους,
στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική
δήλωση, από το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων τους συνοδευόμενο από
δήλωση του νόμου 1599/86 επικυρωμένη μόνο από την εφορία, στην οποία θα
αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το
οικονομικό έτος …». Η αναγραφή του οικονομικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά
το ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ειδάλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος, λαμβάνεται υπόψη
το φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων.
Διευκρινίζεται ότι εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του νόμου 1599/86 άλλων
οικονομικών ετών δε λαμβάνονται υπόψη.
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Η υποτροφία μπορεί να χορηγείται με βάση την επίδοση του 1 ακαδημαϊκού εξαμήνου και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του 3ου εξαμήνου των Σπουδών και καταβάλλεται στο
δικαιούχο στο τέλος του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ.
Τα ονόματα των δικαιούχων χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνονται αναρτώνται στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του TEI Θεσσαλίας και οι δικαιούχοι
ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με το ποσό της υποτροφίας και τις περαιτέρω διαδικασίες.
III.

Κανονιστικό πλαίσιο υποτροφιών ερευνητικού έργου

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθορίζει στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους
τον συνολικό αριθμό και την επιμέρους κατανομή στα Τμήματα, το ύψος του χρηματικού
ποσού, καθώς και την εποπτεία της όλης διαδικασίας που αφορά τις υποτροφίες έρευνας.
Κάθε υποψήφιος για υποτροφία έρευνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία θα
περιγράφει το πλαίσιο/πλάνο της προτεινόμενης ερευνητικής εργασίας που θα διεξάγει για
να καλύψει μερικώς ή στο σύνολο τις απαιτήσεις για την εκπόνηση της διδακτορικής ή
μεταδιδακτορικής ερευνάς του. Η υποβαλλόμενη προς υποστήριξη έρευνα θα κατατίθεται
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που παρέχεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, όπου θα αναφέρονται και οι καταληκτικές ημερομηνίες και άλλες πληροφορίες.
Οι υποτροφίες έρευνας ανάλογα με τη χρονική διάρκεια από την έναρξη της
χρηματοδότησης τους, ρυθμίζονται τα ποσά της υποτροφίας τα οποία μπορεί να ανέρχονται
έως και σε 8.000 ευρώ ετησίως και τα οποία δύνανται να αναπροσαρμοσθούν μετά από
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το σύνολο του ποσού αποδίδεται ως υποτροφία στον
δικαιούχο σε ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε διμήνου.
IV.

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων υποτροφιών έρευνας

Για τις υποτροφίες έρευνας είναι επιθυμητή η προηγούμενη συνεργασία του υποψηφίου με
μέλος ΕΠ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Προτεραιότητα θα δίδεται στους υποψηφίους για τους
οποίους μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής της διδακτορικής
διατριβής.
Ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να λαμβάνει σχετική υποτροφία από άλλο φορέα και η
προτεινόμενη έρευνα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλη πηγή. Ο υποψήφιος δεν
θα πρέπει να έχει καθαρά έσοδα από έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα που να υπερβαίνουν σε μηνιαία βάση το ποσό της υποτροφίας του διμήνου .
Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος δύναται να έχει έσοδα και από άλλα ερευνητικά έργα ή/και
από ελεύθερο επάγγελμα σχετικό με την ειδικότητα του, εφόσον τα συνολικά έσοδα του από
όλες τις προαναφερθείσες πηγές δεν υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας
υποτροφίας.
Για όλες τις υποτροφίες έρευνας είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται επιστημονική έκθεση (μαζί
με τις όποιες δημοσιεύσεις προκύψουν) σε διάστημα τριών μηνών από το πέρας της έρευνας
και τη χορήγηση της υποτροφίας.
Μικρή παράταση, έως τριών μηνών, δύναται να δοθεί από την Επιτροπή ερευνών σε
περίπτωση αιτιολογημένης εισήγησης του υποψηφίου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης διακοπής της υποστηριζόμενης ερευνητικής προσπάθειας
ή μη παράδοσης των προβλεπόμενων εκθέσεων/δημοσιεύσεων, αρμόδια για να επιληφθεί
του θέματος είναι η Επιτροπή Ερευνών με βάση και τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί
με τον υποψήφιο.
V.

Δικαιολογητικά υποβολής υποτροφιών έρευνας

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο /η υποψήφιος/α είναι τα εξής:
1) Έντυπο αίτησης (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).
2) Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου υπότροφου
3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναφέρει ότι δεν λαμβάνει σχετική
υποτροφία από άλλο φορέα και ότι η προτεινόμενη έρευνα δεν έχει χρηματοδοτηθεί,
και εφόσον εγκριθεί δεν θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση από άλλη πηγή. Στη
δήλωση θα αναφέρεται επίσης, εάν ο υποψήφιος κατέχει έμμισθη θέση εργασίας στο
Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και εάν έχει άλλα εισοδήματα από ερευνητικά
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προγράμματα ή/και την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος σχετικού με την ειδικότητα
του. Τέλος, θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να ενημερώσει την Επιτροπή Ερευνών σε
περίπτωση αλλαγής των προαναφερθέντων στοιχείων, έχοντας ο ίδιος την ευθύνη
για την τήρηση των όρων χορήγησης της υποτροφίας.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή/ Υπευθύνου του αντίστοιχου Εργαστηρίου στην
οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα υλοποίησης τους.
VI.
Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων υποτροφιών έρευνας
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων ερευνητικών έργων για την χορήγηση
υποτροφιών έρευνας που έχει θέσει η Επιτροπή Ερευνών, όπως παρατίθενται στο σχετικό
έντυπο αξιολόγησης του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, διακρίνονται σε δύο
ισοβαρείς ομάδες:
Α. Επιστημονική / Ερευνητική Αριστεία (Συντελεστής Βαρύτητας: 50%)
Β. Δυνητικότητα / Εφικτότητα υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής
Βαρύτητας: 50%)
Στην πρώτη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
Α1. Ποιότητα στο θέμα και τους στόχους του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
(Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)
Α2. Καινοτομία και πρωτοτυπία της προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής Βαρύτητας: 30%)
Α3. Αποτελεσματικότητα της επιστημονικής / τεχνολογικής μεθοδολογίας και
του σχετικού σχεδίου του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)
Τα ανωτέρω κριτήρια στοχεύουν στο να αποτιμήσουν την ποιότητα στο θέμα και τους
στόχους, καθώς και την πρωτοτυπία της έρευνας και την νέα επιστημονική γνώση που
αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Αξιολογείται η αναμενόμενη επίδραση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική
κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, κρίνεται η αποτελεσματικότητα της
προτεινόμενης επιστημονικής/τεχνολογικής μεθοδολογίας όπως προτείνεται στο σχετικό
σχέδιο της έρευνας.
Στην δεύτερη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια στοχεύουν στο να αποτιμήσουν τη
δυνητικότητα/εφικτότητα υλοποίησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου:
Β1. Ποιότητα και σχετική εμπειρία του νέου ερευνητή στο θέμα της προτεινόμενης έρευνας
(Συντελεστής Βαρύτητας: 30%)
Β2. Αξιολόγηση της συνεργασίας νέου ερευνητή και επιβλέποντος καθηγητή
στο θέμα της προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)
Β3. Καταλληλότητα των μέσων/χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της
προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%).
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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