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ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ  
Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας (I.Φ.Χ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη 
χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού, ερευνητικού προσανατολισμού με σκοπό την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής για την κάλυψη μίας (1) θέσης στην ακόλουθη κατεύθυνση/θεματική περιοχή: 
 

• Φυσικοχημεία – Σύνθεση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων αυτών 

 

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:  

α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, του εσωτερικού ή 
ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.  
β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων του 
εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.  
γ) Φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, που 
πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η 
επιλογή (2011) και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.  
 
Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο Κεφ. ΣΤ., παρ. 8 και 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά (Παράρτημα στο 
τέλος του εγγράφου). 
 

• Αίτηση  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
• Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό εφόσον υπάρχει)  
• Αναλυτική βαθμολογία (και για τους πτυχιούχους και για τους επί πτυχίω φοιτητές) 
• Πιστοποιητικό άριστης ή πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου proficiency 

κατά προτίμηση) 
• Δύο συστατικές επιστολές  
• Αντίγραφο διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) 
• Στοιχεία για συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, συµµετοχή σε ερευνητικές δηµοσιεύσεις 

και παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια. Τα στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπόψη και θα 
συνεκτιμηθούν από την επιτροπή 

• Υπόμνημα (από μισή μέχρι και μια σελίδα το πολύ) με το οποίο να εξηγούν τους λόγους που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους καθώς και την επιλογή του συγκεκριμένου 
γνωστικού αντικειμένου 
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Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
θα υποβάλλονται έως και τις 09/09/2011 με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή,  07:30 - 
15:00) 

ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
Γραφείο Εκπαίδευσης 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,  
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής 
(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2011 δεν θα 
γίνουν δεκτές) 

 
 
 Διαδικασία Επιλογής  
 
1. Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης.  
 
2. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου 2011 στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας. Για την επιλογή των υποψηφίων θα συσταθεί 
τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της θέσης, τον υπεύθυνο 
εκπαίδευσης και τον Αναπληρωτή Δ/ντή (ή τον πρόεδρο του ΕΓΣ) του Ινστιτούτου. Η επιτροπή θα 
καθορίσει αυτόνομα και ανεξάρτητα σε σχετικό πρακτικό την τελική κατάταξη για τη θέση κατόπιν 
αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας. 
 
3. Για την κατάταξη των υποψηφίων η επιτροπή θα βασιστεί στο βαθμό πτυχίου (ή την αναλυτική 
βαθμολογία) συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα τα γενικότερα προσόντα κάθε υποψηφίου λαμβάνοντας 
υπόψη συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από καθηγητές που επέβλεψαν τη διπλωματική του 
εργασία), συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις 
σε επιστημονικά συνέδρια, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, διπλωματική σε σχετικό γνωστικό 
αντικείμενο. Η επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη όλους τους υποψηφίους.  
 
4. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τέσσερα (4) χρόνια ανανεώσιµη κατά έτος µε εισήγηση του 
Υπευθύνου Εκπαίδευσης και του ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου.  
 
Βασικός στόχος του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είναι η ανάπτυξη της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο Τομέα της Φυσικοχημείας, η προώθηση της αριστείας 
καθώς και η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών και η παραγωγή ειδικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά 
το ΙΦΧ διαθέτει πολυετή εμπειρία και υποδομή στην οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών και την 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, σε συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ.  
Με την παρούσα προκήρυξη το ΙΦΧ επιζητεί να προσελκύσει υποψήφιους διδάκτορες με υψηλά 
ακαδημαϊκά προσόντα, με ζήλο και αφοσίωση στην επιστήμη και την έρευνα και είναι σε θέση να 
διαβεβαιώσει ότι σε άριστη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να 
τους εξασφαλίσει τις βάσεις για μία λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  
 
 

 Γραφείο Εκπαίδευσης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (κα Ι. Αποστόλου, τηλ: 210-650-3055, e-mail: 

Πληροφορίες: 
 

info@edu.demokritos.gr , http://edu.demokritos.gr ) 
 Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Φυσικοχημείας (Δρ Κ. Στεφανόπουλος, τηλ. 210-650-3606, 

email: stefan@chem.demokritos.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κανονισμός Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  
Προϋποθέσεις έναρξης καταβολής Υποτροφίας 

 
 

Κεφ. ΣΤ, §8 
 
Στην διαδικασία επιλογής δύνανται να λάβουν μέρος φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει το βασικό 
πτυχίο τους ή πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο 
λαμβάνει χώρα η επιλογή και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα. 

i. Το Ινστιτούτο στο οποίο θα εκτελέσει ο φοιτητής την διδακτορική του έρευνα έχει διαθέσιμη 
υποτροφία σύμφωνα με την κατανομή θέσεων του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» στα Ινστιτούτα. 

Η έναρξη της 
καταβολής της υποτροφίας μπορεί να γίνει το αργότερο μετά δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
ημερομηνία επικύρωσης των αποτελεσμάτων επιλογής των υποτρόφων από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ». 
Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας δεν είναι δυνατή πριν την ικανοποίηση των ελαχίστων 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §12 του Κεφαλαίου αυτού. 
 

 
Κεφ. ΣΤ, §12 
 
Έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι εξής ελάχιστες 
προϋποθέσεις: 

ii. Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής, δεν απαιτεί τη λήψη 
πτυχίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής, η υποτροφία χορηγείται άμεσα, αλλά θα πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) 
μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση 
με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο 
αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ. 

iii. Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής απαιτεί την λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής και ο φοιτητής εκπονεί τη σχετική διπλωματική εργασία σε συνεργασία με το 
ΕΚΕΦΕ «Δ», η υποτροφία χορηγείται άμεσα, αλλά θα πρέπει, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες 
από τη χορήγηση της υποτροφίας, να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το 
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο 
αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ. 

iv. Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής απαιτεί την λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής και ο φοιτητής εκπονεί τη σχετική διπλωματική εργασία ανεξάρτητα από το ΕΚΕΦΕ 
«Δ», η υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης, αλλά θα πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας να 
έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής 
και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο 
κανονισμός του ΑΕΙ. 

v. Αν ο φοιτητής είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, η υποτροφία 
καταβάλλεται άμεσα, αλλά πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της 
υποτροφίας να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της 
διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό 
όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ. 

 
 

 


