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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ - 2021 
 

Α.  Εισαγωγικές έννοιες 
 

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με 
την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, προκηρύσσει τη χορήγηση έξι ετήσιων υποτροφιών 

(διάρκειας 1 έτους) για μεταπτυχιακές φοιτήτριες /μεταπτυχιακούς φοιτητές που 

παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με μία από τις 
ακόλουθες θεματικές περιοχές και εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο «Ενέργεια», 

συνολικού ύψους 3.000€ έκαστη. 
 

Β. Θεματικές ερευνητικές περιοχές 
 

Δικαιούχοι των υποτροφιών είναι μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ. 

στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 
 

1. Θεματική Περιοχή Μηχανικής 
α. Ενεργειακός Μετασχηματισμός 

β. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

γ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ευφυείς Πόλεις 
δ. Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές 

ε. Μηχανική του Πετρελαίου 
2. Θεματική Περιοχή Θετικών Επιστημών 

α. Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων  
β. Γεωλογία, Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων 

γ. Περιβάλλον, Οικοσυστήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

δ. Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία 
3. Θεματική Περιοχή Οικονομικής Επιστήμης 

α. Οικονομικά της Ενέργειας 
β. Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής 

γ. Διοίκηση Ενεργειακών Έργων 

δ. Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία 
ε. Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας 

 

Γ.  Προϋποθέσεις  
 

Γίνονται δεκτές για αξιολόγηση αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητριών/μεταπτυχιακών 
φοιτητών ,οι οποίες/οι ανταποκρίνονται στα παρακάτω κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης: 

1. Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο (να βρίσκονται 

στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο συμμετέχουν. 
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Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ακαδημαϊκή τους επίδοση, εφόσον αυτή αντιστοιχεί 
τουλάχιστον σε «ΑΡΙΣΤΑ» (βαθμός 8,5). Οποιαδήποτε βαθμολογία άνω του 8,5 θα 

εκτιμηθεί, αξιολογηθεί και μοριοδοτηθεί αντίστοιχα από 8,5 έως 10 μόρια. 

2. Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. 

3. Οι υποψήφιες/οι δεν θα πρέπει να έχουν φοιτήσει σε άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών κατά το παρελθόν. 

4. Να έχουν τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» βαθμό βασικού πτυχίου. Βαθμός ανώτερος του 

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» («ΑΡΙΣΤΑ») αξιολογείται θετικά και μοριοδοτείται αντίστοιχα από 8,5 έως 

10 μόρια. 

5. Να γνωρίζουν επαρκώς Αγγλικά (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1). 
Ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας αξιολογείται θετικά και μοριοδοτείται αντίστοιχα από 1 

έως 3 μόρια. Η επαρκής γνώση (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1) 

περισσότερων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί, αξιολογηθεί και μοριοδοτηθεί αντίστοιχα από 

1 έως 4 μόρια. 

6. Οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος. Η 
δημοσίευση εργασιών σε εθνικά και διεθνή περιοδικά ή συνέδρια, θα αξιολογηθεί θετικά και 

θα μοριοδοτηθεί έως 5 μόρια, ένα για κάθε δημοσίευση. 

7. Να μην εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και να μην λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα, ύψους μεγαλύτερου από 

150€ τον μήνα. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει κατά την υποβολή της αίτησης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας. 

 

 

Δ. Γενικοί Όροι  
 

1.  Οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια αναφορά προόδου ή την 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο τέλος της χρονικής περιόδου της υποτροφίας (το 

αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήξη της υποτροφίας).  

Στην αναφορά προόδου θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά (500-800 λέξεις) η έρευνα 
που έχει εκπονηθεί στη διάρκεια της υποτροφίας, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. 

Απαραίτητη κρίνεται η αποδοχή της αναφοράς προόδου από την/τον Επιβλέπουσα 

Καθηγήτρια/ Επιβλέποντα Καθηγητή.  

2.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη Μεικτή Επιτροπή Διαχείρισης ότι δεν υπήρξε 

πρόοδος, θα διακόπτεται η υποτροφία και θα επιστρέφεται το ποσό της υποτροφίας.   

3.  Οι υπότροφοι υποχρεούνται να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση / ανακοίνωση / 

παρουσίαση της εργασίας που εκπονούν ότι έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη από την 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μέσω του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 

4.  Για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των  δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των υποτρόφων που συμμετέχουν. Το Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει 
και εγγυάται ότι η από μέρους του επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
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προσώπων αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) (https://www.auth.gr/gdpr). 

6. Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα στα οποία θα αποκτήσει 
πρόσβαση για τους σκοπούς του προγράμματος επιχορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με 

τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και την Ειδοποίηση 

Ιδιωτικότητας, που συνιστά παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.  

7. Οι υπότροφοι οφείλουν να υπογράφουν τη σχετική φόρμα Δήλωσης αποδοχής 

ενημέρωσης και συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.   

 

Ε. Υποβολή αίτησης  
 

Για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση Prosk@rc.auth.gr τα εξής δικαιολογητικά:  

 

 Αίτηση: Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (http://www.rc.auth.gr)  

 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αντίγραφο του βασικού πτυχίου. 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των βασικών σπουδών. 

 Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β1) 

 Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος στο οποίο οι 

υποψήφιες/οι παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση του Α’ 

εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ακαδημαϊκή επίδοση 

της/του υποψήφιας/ιου. 

 Για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να 

υποβάλλουν αντίγραφα δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή περιοδικά ή συνέδρια, άλλα 
πτυχία, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, βεβαιώσεις ερευνητικής 

απασχόλησης σχετικής με το αντικείμενο της υποτροφίας,  κ.ά. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις από τις/τους 

υποψηφίες/υποψήφιους. 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 27/12/2021 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα αξιολογούνται. 
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ΣΤ. Άλλες ενημερωτικές πληροφορίες  
 

1. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στις υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών 

θα γίνονται από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών.  

2. Η προκήρυξη για τις εν λόγω υποτροφίες δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

(http://www.rc.auth.gr), της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, της Σχολής Θετικών Επιστημών 

ΑΠΘ και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ  

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από 

μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

4. Κάθε υποψήφια/ος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 

ΑΠΘ. 

5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να απευθύνονται στο 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Prosk@rc.auth.gr.  

 

 
 

 

                                                                                           
                                                                           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

 
 

                                                                                   Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης 
 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ 
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