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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην αριθ. 8/13-3-2020 συνεδρίασή της
αποφάσισε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την χορήγηση αντιμισθίας
των υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στη Γραμματεία του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος έως και τις 16 Απριλίου 2020.
Για τη χορήγηση της αντιμισθίας στους ΥΔ θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ο ΥΔ να μην έχει υπερβεί τα 5 έτη από την έναρξη της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) του
2. Το εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, όπως αυτό θα
βεβαιώνεται από το Ε1 του προηγουμένου έτους.
3. Να μην έχει λάβει υποτροφία από ίδρυμα ή οργανισμό τον προηγούμενο χρόνο πάνω από
3000 ευρώ.
4. Να έχει φυσική παρουσία στο Τμήμα, όπως αυτό θα πιστοποιείται με το μισθωτήριο της
κατοικίας του (αν είναι στο όνομά του η κατοικία), ή μισθωτήριο ή Ε9 στο όνομα των
γονέων του (εντός της ΠΕ Ξάνθης).
5. Να μην έχει οριστεί η επταμελής εξεταστική του επιτροπή.
6. Να έχει συμμετάσχει στις παρουσιάσεις των ετήσιων ημερίδων του Τμήματος κατά το
Σεπτέμβρη, εκτός αν είναι στο πρώτο έτος σπουδών, οπότε με υπεύθυνη δήλωση θα
δεσμεύεται ότι θα παρουσιάσει στην αμέσως επόμενη ημερίδα.
Βάσει των παραπάνω, οι υποτροφίες θα δίνονται ετησίως και θα αφορά καταρχάς μέγιστο αριθμό
ατόμων τα 12. Σε περίπτωση που οι ΥΔ που πληρούν τα κριτήρια είναι λιγότεροι από 12, το
συνολικό διαθέσιμο ποσό για εκείνο το έτος θα μοιράζεται σε αυτούς. Σε περίπτωση που άνω των
12 ΥΔ πληρούν τα κριτήρια, θα γίνεται κατάταξη των υποψηφίων με βάση το βαθμό του βασικού
τους πτυχίου.
* τα δικαιολογητικά 1 έως και 6 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf στο email της
Γραμματείας του Τμήματος: protocol@env.duth.gr. Για τα δικαιολογητικά 1, 3, 5 και 6 ο υποψήφιος
θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
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