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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων Υποψηφίων Διδακτόρων αντί 

βεβαιώσεων ορισμού Τριμελούς Επιτροπής ή στρατολογικής κατάστασης στο πλαίσιο της 

«3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» 

 

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκδόθηκε η με Α.Π. 

30113/12.11.2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: ΩΔΖΑ46Μ77Γ-ΥΜΓ), σύμφωνα με 

την οποία: 

1. Σε περίπτωση που Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες αδυνατούν να υποβάλουν στη διαδικτυακή 

πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. την προβλεπόμενη στην παρ. 5.1 της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (Α.Π. 28317/24.9.2020, όπως ισχύει) βεβαίωση 

ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής λόγω των επιπτώσεων των έκτακτων 

μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, αντί της βεβαίωσης υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/της αιτούσας με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Αδυνατώ να 

υποβάλω την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη Βεβαίωση Ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

ορίστηκε στις [ημερομηνία]». 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική 

τους θητεία (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την απόκτηση του βασικού ή του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αδυνατούν, λόγω των επιπτώσεων των έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, να 

υποβάλουν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, 

ώστε να προσαυξηθεί ανάλογα το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αποτελεί προϋπόθεση 
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συμμετοχής στην «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» 

(Α.Π. 28317/24.9.2020, όπως ισχύει) σύμφωνα με την παρ. 4 αυτής, μπορούν αντί του 

πιστοποιητικού να υποβάλουν είτε βεβαίωση περί εκπλήρωσης στρατιωτικών 

υποχρεώσεων είτε υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Αδυνατώ να υποβάλω 

Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Υπηρέτησα 

τη στρατιωτική μου θητεία από [ημερομηνία] έως [ημερομηνία]». 

3. Τα ανωτέρω δεν αίρουν την υποχρέωση των Υποψηφίων Διδακτόρων να υποβάλουν τα 

ανωτέρω έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και προκειμένου να 

εκδοθεί η Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας. 

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Προκήρυξη η υποβολή πιστοποιητικού στρατολογικής 

κατάστασης με την αίτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας 

αιτείται προσαύξησης των αναφερόμενων στην παρ. 4 της Προκήρυξης χρονικών διαστημάτων. 

 

 

 

 

 

 


