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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Kαθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χο−
ρήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υπο−
τροφιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές σπουδές
πρώτου κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρη−
ματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ...........
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Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χο−
ρήγηση υποτροφιών κινητικότητας του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών για βραχεία μετεκπαίδευση
(SHORT TERMS) σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού υποψηφίων δι−
δακτόρων ή μεταδιδακτόρων ελληνικών πανεπι−
στημίων ή ερευνητικών κέντρων χρηματοδοτού−
μενο από το Ε.Σ.Π.Α./ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ...............................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 98138/Β7
(1)
Kαθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χορή−
γηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο−
φιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου
κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρηματοδο−
τούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (Α΄ 150) «Περί συ−
στάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως
τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1859/1951 (A΄ 185) και με το
άρθρο 60 παρ. ιβ΄ του Ν.3966/2011 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 59 παρ. 6 του Ν. 3966/2011
(Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε−
ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις) (Α΄ 118).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συ−
νεδρία 13η/1−7−2013).
7. Την πρόσκληση αριθ. 9219/6−6−2011 με Κωδικό 115 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
8. Την απόφαση ένταξης αρ. 21932/22−12−2011 (ΣΑ: 2011 ΣΕ
24580115) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της
Οριζόντιας Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών
ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» με Κω−
δικό ΜΙ5 365150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2007−2013).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης η δαπάνη που θα προκληθεί προϋπολογίζεται στο
ποσό των 250.000,00 € για υποτροφίες εξωτερικού και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9492.7 και στο ποσό των 1.500.000,00 € για
υποτροφίες εσωτερικού και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9492.6 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του προϋπο−
λογισμού του Ι.Κ.Υ. οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής
για την χορήγηση Υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατι−
κών Υποτροφιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές σπουδές
πρώτου κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρημα−
τοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» −
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 −14
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
(ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ –
ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή
πολίτες της Ε.Ε. ή πολίτες άλλων κρατών.
Για τον υποψήφιο που δεν είναι Έλληνας πολίτης,
απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελλη−
νικής γλώσσας επιπέδου Δ (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ.
1), αποκτηθέν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το
Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Δεν απαι−
τείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους, Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινού−
πολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού
Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος της αλ−
λοδαπής, ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτι−
κού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής και ο τελικός
βαθμός του πτυχίου/διπλώματός τους να αναγράφεται
με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που κατέχει
− εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτή−
σεων− βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύμα−
τος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα
μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές
υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής
εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής
άσκησης). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο
τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Στην περίπτωση που στη βεβαίωση/πτυχίο αναγράφε−
ται μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), ο
υποψήφιος θα συμπληρώνει ως βαθμός πτυχίου, τον κα−
τώτερο βαθμό της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτη−
ρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς»,
ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για
το «άριστα». Σε διαφορετική περίπτωση θα συμπληρώνει
ως βαθμό πτυχίου το βαθμό 5,00.
Ο βαθμός πτυχίου που θα συμπληρωθεί στην ηλε−
κτρονική αίτηση−πλατφόρμα θα πρέπει να ταυτίζεται με
τον αναγραφόμενο στο πτυχίο/βεβαίωση με τα οποία ο
υποψήφιος λαμβάνει μέρος στη διαδικασία.
3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2) σε
τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
4. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για απόκτηση υπο−
τροφίας για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών α΄ κύκλου,
όσοι ήδη κατέχουν ή εκπονούν ένα μεταπτυχιακό τίτλο
(μάστερ), άλλο από αυτόν για τον οποίο διεκδικούν την
υποτροφία ή όσοι εκπονούν ή κατέχουν διδακτορικό
δίπλωμα σε οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή 1.
5. Τέως υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. σε επίπεδο μεταπτυχιακών
σπουδών (περιλαμβάνεται και η εκπόνηση καλλιτεχνικού
έργου) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αί−
τηση (και μόνον σε ένα πρόγραμμα) στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώ−
νεται η συμμετοχή τους.
7. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπλη−
ρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία (δηλαδή τα
πεδία που φέρουν αστερίσκο στην ηλεκτρονική αίτηση)
δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.
1. Η κατοχή μάστερ της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα υπο−
βολής αίτησης μόνον στην περίπτωση που ο εν λόγω τίτλος έχει
συνεκτιμηθεί κατά την έκδοση ισοτιμίας του βασικού πτυχίου από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

8. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλο−
γής της επιστημονικής περιοχής στην οποία θα εντάξουν
την αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία δεν μπορεί να
αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων.
9. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσημη βεβαίωση
αποδοχής από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Α.Ε.Ι.
όπου θα πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, το οποίο
θα είναι αυτό που θα έχει δηλωθεί στην αίτηση τους.
Η έναρξη φοίτησης πρέπει να γίνει περιοριστικά μέσα
στο ακαδ. έτος 2013−2014 και είναι ανεξάρτητη από το
χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Ι.Κ.Υ. ή από
την έναρξη καταβολής της υποτροφίας.
10. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη έως
τις 30/6/2015 να προσκομίσουν στο Ίδρυμα τον τίτλο α΄
κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (ή τα ισοδύναμα παρα−
δοτέα αυτού, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ Η, παρ. 6) για τον
οποίο χρηματοδοτήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα
κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό της υποτροφίας.
11. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυ−
ρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη
και εκ των υστέρων− ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα
είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μέσα
σε τριάντα μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ.,
ειδική αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλει−
στικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή γίνεται μόνο
μέσω του διαδικτυακού τόπου/ πλατφόρμας.
http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/, χωρίς καμία
παράλειψη.
Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι
αληθή,
β) σε περίπτωση που το όνομά του περιληφθεί στον
πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει όλα τα έγγραφα
του ΚΕΦ. Ε,
γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση σε ένα μόνο πρό−
γραμμα, και
δ) δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (α ή β
κύκλου σπουδών), δεν εκπονεί μεταπτυχιακές σπουδές
σε άλλο πρόγραμμα από αυτό για το οποίο διεκδικεί
την υποτροφία και δεν είναι τέως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.
για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις, προ−
βλεπόμενες στο Ν. 1599/86.
Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύ−
θυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής.
Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφι−
κτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε−
ων. Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε τρόπο
(ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.), πριν
ή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα χρηματοδοτη−
θούν 295 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές
πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σε όλα τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, και
ειδικότερα σε έξι επιστημονικές περιοχές, ως ακολού−
θως:
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: σύνολο θέσε−
ων: 235
Επιστημονικές Περιοχές:
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης,
Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 38
2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επι−
στήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 38
3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 40
4. Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Πε−
ριβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος.
ΘΕΣΕΙΣ: 40
5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. ΘΕΣΕΙΣ:
40
6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών. ΘΕΣΕΙΣ: 39
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: σύνολο θέ−
σεων: 60
Επιστημονικές Περιοχές:
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης,
Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επι−
στήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
4. Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντι−
κές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών. ΘΕΣΕΙΣ: 10.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν, εξα−
τομικευμένα, από ομάδες ενεργών μελών ΔΕΠ, ή/ και
ερευνητών, Α, Β και Γ βαθμίδας ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή/ και της αλλοδαπής, που θα συσταθούν ανά επιστη−
μονική περιοχή.
Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα
σε μία μόνο επιστημονική περιοχή από αυτές που ανα−
φέρονται ανωτέρω και ένα μόνο πρόγραμμα (εσωτερικού
ή εξωτερικού). Η ευθύνη επιλογής της επιστημονικής
περιοχής, όπου θα ενταχθεί η αίτηση ανήκει αποκλει−
στικά στον υποψήφιο.
Η επιλογή γίνεται βάσει του προγράμματος μεταπτυ−
χιακών σπουδών που δηλώνεται στην αίτηση, και για
το οποίο υπάρχει αποδοχή, και όχι βάσει της επιστη−
μονικής περιοχής στην οποία ανήκει το βασικό πτυχίο
του υποψηφίου.
Μπορεί να δηλωθεί μόνο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμ−
μα, στο οποίο θα αναφέρεται περιοριστικώς η αιτιολο−
γημένη δήλωση ενδιαφέροντος.
Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες2.
α. Βαθμός βασικού πτυχίου ή πτυχίων (όχι μεταπτυ−
χιακών τίτλων) με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων
(10−30 μόρια).
Θα συνυπολογίζονται έως τρία βασικά πτυχία Α.Ε.Ι.
προπτυχιακού επιπέδου (Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι.). Ο βαθμός
του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί πρώτο πολλα−
πλασιάζεται με συντελεστή 2. Ο βαθμός κάθε άλλου
βασικού πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5.
β. Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας: αναφορά έως τρι−
ών γλωσσών (1−9 μόρια).
2. Τα (α), (β), (γ), (δ) και (ε) κριτήρια, μοριοδοτούνται από την
Υπηρεσία. Το κριτήριο (στ) μοριοδοτείται από τους αξιολογητές
στο πλαίσιο της εξατομικευμένης και ανώνυμης αξιολόγησης.
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τον ανώτερο
τίτλο πιστοποιητικού που κατέχουν για την κάθε ξένη
γλώσσα. Η καλή γνώση μοριοδοτείται με 1 μόριο, η πολύ
καλή με 2 μόρια και η άριστη γνώση με 3 μόρια για
την κάθε ξένη γλώσσα3. Η αναφορά τουλάχιστον μίας
ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική (όπως αναφέρεται
στο Κεφ. Α).
γ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή
περιοδικά με κριτές: αναφορά έως τριών δημοσιεύσεων
(0−12 μόρια).
Έκαστη δημοσίευση μοριοδοτείται με τέσσερα μόρια.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία της δη−
μοσίευσης.
δ. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια (1ο ή 2ο όνομα) (0−6 μόρια).
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία της
ανακοίνωσης. Μπορούν να αναφέρουν έως τρεις ανα−
κοινώσεις κάθε μία εκ των οποίων λαμβάνει δύο μόρια.
ε. Ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγω−
νισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια
των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο
βραβείο ή εύφημος μνεία): (0−12 μόρια)4.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία του
διαγωνισμού. Μπορούν να αναφέρουν έως τρία βρα−
βεία που αποκτήθηκαν μέσω ελληνικών ή διεθνών δι−
αγωνισμών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους
σπουδών. Για κάθε βραβείο μπορούν να λάβουν τέσσερα
μόρια (όταν έχουν πρώτο βραβείο) ή τρία μόρια (όταν
έχουν δεύτερο βραβείο), ή δύο μόρια (όταν έχουν τρίτο
βραβείο), ή ένα μόριο (όταν έχουν εύφημο μνεία).
στ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος υποχρεωτι−
κά στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα (0−11 μόρια)5.
Η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος θα μοριοδο−
τηθεί ως ακολούθως: α) λόγοι επιλογής του ΜΠΣ (0−4
μόρια) και β) στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωσή
του (0−7 μόρια).
Ένα από τα παραπάνω στοιχεία αν είναι ψευδές, η
υποψηφιότητα ακυρώνεται.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι
υποψηφιότητας συγκεντρώνουν λιγότερα από 12 μόρια
3. Η «καλή», «πολύ καλή» και «άριστη» γνώση γλωσσομάθειας
αποδεικνύεται βάσει των οριζόμενων από το ΑΣΕΠ (http://www.asep.
gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp)
4. Στο κριτήριο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μόνο βραβεία/
διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε επιστημονικούς
διαγωνισμούς. Βραβεία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα του
Ι.Κ.Υ.. Βραβεία από δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς
κ.α. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται.
5. Προδιαγραφές διαμόρφωσης δήλωσης ενδιαφέροντος: η δήλω−
ση ενδιαφέροντος δεν μπορεί να ξεπερνά αυστηρά τις 600 λέξεις
και σε αυτήν θα υπάρχουν απαραιτήτως: α) οι λόγοι επιλογής του
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (έως 200 λέξεις) και β) οι
στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωση του εν λόγω προγράμ−
ματος (έως 400 λέξεις). Ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να αναγράψει
το ονοματεπώνυμό του στην αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέρο−
ντος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποκαλυπτικό της ταυτότητάς
του/ της (ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: αναφορά
στοιχείων βραβείων, στοιχείων δημοσιεύσεων, σειράς εισαγωγής
σε προπτυχιακό/ μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ονοματεπώνυμου επι−
βλέποντος της πτυχιακής εργασίας κ.ο.κ.). Η αιτιολογημένη δήλωση
ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα πρέπει να αποδίδει σωστά
και να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αντίστοιχη
δήλωση που έχει συνταχθεί στην ελληνική και να μην υπερβαίνει
τις 600 λέξεις. Σε περίπτωση που η αιτιολογημένη δήλωση ενδι−
αφέροντος δεν πληροί τις προδιαγραφές του ορίου λέξεων, της
μη αποκάλυψης στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, και δεν
είναι συνταγμένη και στις 2 γλώσσες, η αίτηση κρίνεται ως μη
επιλέξιμη και ακυρώνεται από την Υπηρεσία.
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στα κριτήρια (α), (β), (γ), (δ) και (ε) δεν προωθούνται
προς αξιολόγηση της αιτιολογημένης δήλωσης ενδια−
φέροντος.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτή−
των και τον έλεγχο των αιτήσεων αναρτάται από την
Υπηρεσία πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων υποψηφιό−
τητας. Ενστάσεις επί του εν λόγω πίνακα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την δημοσίευσή τους.
Ένσταση επί των πινάκων επιλεγέντων μπορεί να υπο−
βληθεί έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη δημο−
σίευσή τους. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν
γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.
Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από
τα μόρια που λαμβάνουν από την αξιολόγηση της αιτι−
ολογημένης δήλωσης ενδιαφέροντος στα οποία προ−
στίθεται το άθροισμα των μορίων που συμπληρώνονται
από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την σχετική ένδειξη−υπο−
σημείωση του ΚΕΦ. Γ΄. Με βάση την ανωτέρω βαθμολο−
γία, από την Υπηρεσία καταρτίζονται οι επιμέρους, ανά
επιστημονική περιοχή και ανά πρόγραμμα ονομαστικοί
πίνακες των επιλεγέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκη−
ρυγμένη θέση εκάστης επιστημονικής περιοχής, η περί−
πτωση θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις στις επι−
μέρους επιστημονικές περιοχές ενός εκάστου προγράμ−
ματος και δεν υπάρχουν επιλαχόντες, θα γίνει αναπλή−
ρωση από επιλαχόντες άλλων επιστημονικών περιοχών,
κατά απόλυτη φθίνουσα βαθμολογική σειρά κατάταξης
τηρώντας τα προβλεπόμενα σε περίπτωση ισοβαθμίας
στην τελευταία θέση.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφί−
ων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός
επιλαχόντων από την ίδια επιστημονική περιοχή του
ιδίου προγράμματος. Σε περίπτωση που παραμείνουν
κενές θέσεις επιλέγονται επιλαχόντες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παρ. γ΄ του παρόντος κεφαλαίου.
Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
Μετά την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των πινά−
κων επιλεγέντων, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται
σε αυτούς, οφείλουν αυστηρά εντός δέκα (10) εργάσι−
μων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) να αποστείλουν
στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή τα
ακόλουθα:
1) Επικυρωμένο αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και οποιουδήποτε
εγγράφου αποδεικνύει το ΑΦΜ του υποψηφίου.
2) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ βεβαίωσης Πανε−
πιστημίου ή ΤΕΙ όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός6
με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Τα στοιχεία αυτά
δεν πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχε δηλώσει
ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση και για τα
οποία έχει μοριοδοτηθεί.
3) Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομά−
θειας όπως είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση
και μοριοδοτηθεί.
6. Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής,
υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
(Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής
κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλ−

4) Επίσημη βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής του υπο−
ψηφίου, αποκλειστικά στο πρόγραμμα που είχε δηλώσει
στην αίτησή του.
5) Αντίγραφα βραβείων, δημοσιεύσεων και βεβαιώσε−
ων συμμετοχής σε συνέδρια, σύμφωνα με όσα έχουν
αναφερθεί και μοριοδοτηθεί στην ηλεκτρονική αίτηση
του υποψηφίου.
6) Βιογραφικό σημείωμα βάσει του Ευρωπαϊκού προ−
τύπου Europass.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφί−
ου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με όλες τις
έννομες συνέπειες περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.
Υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω
αναφερόμενα δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου
της αίτησής του θα διαγραφεί αυτομάτως από τους
πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων και τη θέση του θα
καταλάβει ο αμέσως επόμενος επιλαχών.
Μετά την υποβολή των ανωτέρω, οι ονομαστικοί πίνα−
κες επιλεγέντων, με τις τυχόν αλλαγές που έχουν επέλ−
θει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επικυρώνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσημη βεβαίωση απο−
δοχής ή εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που
έχει δηλωθεί στην αίτησή τους. Η έναρξη φοίτησης πρέ−
πει να γίνει περιοριστικά μέσα στο ακαδ. έτος 2013−2014
και είναι ανεξάρτητη από το χρόνο έκδοσης των απο−
τελεσμάτων από το Ι.Κ.Υ. ή από την έναρξη καταβολής
της υποτροφίας. Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη
έως τις 30/6/2015 να έχουν προσκομίσει στο Ίδρυμα τον
τίτλο για τον οποίο χρηματοδοτήθηκαν (ή τα ισοδύναμα
παραδοτέα αυτού, βλ. Κεφ. Η). Σε αντίθετη περίπτωση θα
κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό της υποτροφίας.
Μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από το Ι.Κ.Υ.:
1. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστο−
ποιητικό από το στρατολογικό γραφείο που να βεβαιώνει
ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές, ή τελούν σε
αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:
α. Να υποβάλουν ηλεκτρονικώς και εγγράφως το πρό−
γραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών τους σπου−
δών (πρώτου κύκλου), το οποίο απαραιτήτως πρέπει: i) να
είναι αυτό που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση,
ii) να αναγράφει τη χρονική διάρκεια καθώς και τυχόν
απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους.
λοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και
μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγού−
νται από αυτό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία
ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη
βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων
ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν
είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο
βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97).
Σε περίπτωση που στο πτυχίο/ βεβαίωση δεν αναγράφεται βαθμός
με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν
Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος
βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχί−
ου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν
καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».
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β. Να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής πλήρους
και τακτικής φοίτησης στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
αλλοδαπής.
γ. Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι
α) δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το
ΕΣΠΑ ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους
πόρους, παρά μόνο για το πόσο των διδάκτρων που δεν
καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ και β) αναφορικά
με την εργασιακή τους κατάσταση: δεν εργάζονται ή
εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους η
ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας τους θα πρέπει να
ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτικής
τους άδειας και να είναι εντός του ακαδ. έτους 2013−2014.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται:
α) Να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής σε μετα−
πτυχιακό πρόγραμμα πλήρους και τακτικής φοίτησης
Τμήματος Α.Ε.Ι. που απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο. Το
εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι
εκείνο που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
β) Να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το
Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση
και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
γ) Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι
δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ
ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πό−
ρους, παρά μόνο για το πόσο των διδάκτρων που δεν
καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ και β) αναφορικά
με την εργασιακή τους κατάσταση: δεν εργάζονται ή
εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται
να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο
από ελληνικό Α.Ε.Ι. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις
σύμπραξης ελληνικών Α.Ε.Ι. με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της αλλοδαπής.
4. Επίσης, οι υπότροφοι που ανήκουν στις ακόλουθες
ευπαθείς κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, με σκοπό
τη λήψη επιπλέον οικονομικών παροχών, πρέπει εντός
της ανωτέρω προθεσμίας, να αποστείλουν ταχυδρομι−
κώς στο ΙΚΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με
την ευπαθή κοινωνική και οικονομική ομάδα στην οποία
τυχόν ανήκουν:
i. Προκειμένου περί πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων
οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κα−
τάστασης, καθώς και πιστοποιητικό από την Ανώτατη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
ii. Προκειμένου περί Α.μ.Ε.Ε.Α., πιστοποιητικό Πρωτο−
βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του πο−
σοστού αναπηρίας (67% και άνω).
iii. Προκειμένου περί Μουσουλμάνων, Ρομά, Παλιννο−
στούντων και τέκνων μεταναστών δεύτερης γενιάς, πι−
στοποιητικό του οικείου Δήμου/ Κοινότητας προς από−
δειξη της ιδιότητάς τους.
iv. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 της
αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το ατομικό φορολο−
γητέο εισόδημα (το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
15.000 ευρώ) ή σε περίπτωση προστατευόμενων μελών
και έγγαμων το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα
(όχι ανώτερο των 15.000 ευρώ), ή βεβαίωση μη υπόχρεου
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
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5. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού
υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.
6. Εάν εντός του έτους 2013, οι υποψήφιοι υπότροφοι
δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υποτροφία τους,
αυτομάτως διαγράφονται από τους πίνακες επιλεγέ−
ντων, χωρίς καμία ενημέρωση.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται έως 18 μήνες και
εξαρτάται, τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα
ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση,
που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής
του και με την προϋπόθεση ότι ανεξαρτήτως διάρκειας
του μεταπτυχιακού προγράμματος, την 30η Ιουνίου 2015,
όλοι οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στο
Ι.Κ.Υ. τον μεταπτυχιακό τίτλο για τον οποίο χρηματοδο−
τήθηκαν (ή τα ισοδύναμα παραδοτέα αυτού − ΚΕΦ Η΄).
1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού ορίζονται:
έως 18 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.
Sc., ή Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι περιπτώσεις
υποτρόφων, οι οποίοι προκειμένου να εγγραφούν σε
πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc., ή Master 2,
ή άλλου ισότιμου τίτλου, θα πρέπει να αποκτήσουν δί−
πλωμα κατώτερου επιπέδου (π.χ. Diploma).
2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού ορίζονται:
έως 18 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης
διάρκειας. Ως χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών, λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια
αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θε−
σμοθέτησης και λειτουργίας του. Σε περίπτωση που το
ΦΕΚ έχει τροποποιηθεί ο υποψήφιος δύναται να προσκο−
μίσει την τελευταία εσωτερική ρύθμιση του τμήματος
όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Για όλους του υποτρόφους:
α. Δεν χορηγείται υποτροφία πέραν των 18 μηνών για
την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν
η διάρκεια του Προγράμματος είναι μεγαλύτερη των
18 μηνών και η ημερομηνία λήξης της υποτροφίας δεν
μπορεί να έπεται της 31ης Μαΐου 2015.
β. Δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία. Επίσης, δεν
χορηγείται αναδρομικά η υποτροφία, στην περίπτωση
που κατά την ημερομηνία έναρξης του ακαδ. έτους της
υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει την
ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.
Τέλος δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία για το
διανυθέν κατά την έναρξη του ακαδ. έτους 2013−2014
διάστημα της ελάχιστης διάρκειας.
Η. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Ο υποψήφιος υπότροφος έχει την αποκλειστική ευ−
θύνη εξασφάλισης αποδοχής του από το Ίδρυμα Τριτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
το οποίο δεν μπορεί να διαφέρει από αυτό που είχε
δηλώσει στην αίτησή του και για το οποίο αξιολογήθηκε.
Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος θα διαγράφεται
από τους πίνακες επιλεγέντων.
2. Οι υποψήφιοι εξωτερικού θα πρέπει να παρακολου−
θήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωριζόμενα
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι υποψήφιοι εσωτερικού θα πρέπει
να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εγκε−
κριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
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3. Αναστολή έναρξης, ή ενδιαμέσως της υποτροφίας
δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή
υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από εξωτερικού
σε εσωτερικού ή το αντίστροφο.
4. Ο κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονι−
κώς έκθεση προόδου κάθε έξι (6) μήνες, ώστε το Ίδρυμα
να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαι−
δεύονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Το Δ.Σ. έχει
το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την
οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συ−
ντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος,
την οικονομική κατάσταση κ.λπ.) που το επιβάλλουν.
5. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική
σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι παρακάτω υπο−
χρεώσεις του:
α. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών να εντάσ−
σεται στην επιστημονική περιοχή για την οποία επελέγη.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά –καθ’ όλη τη διάρκεια της
υποτροφίας του− στις μεταπτυχιακές του σπουδές.
γ. Να ενημερώνει το Ίδρυμα, ως προς τα στοιχεία επι−
κοινωνίας του, ή για τυχόν μετακινήσεις από τη χώρα
μετεκπαίδευσής του.
δ. Να λάβει το μεταπτυχιακό του τίτλο από το Α.Ε.Ι.
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.
6. Όπως προβλέπεται στην ειδική σύμβαση που θα
υπογράψει με το ΙΚΥ.
Ο υπότροφος οφείλει:
Το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 να καταθέ−
σει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου που
απέκτησε, τελική έκθεση σπουδών, δημοσιεύματα και
λοιπούς τίτλους καθώς και ένα αντίτυπο της διπλω−
ματικής εργασίας για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.
Στην περίπτωση που ο υπότροφος δεν υποβάλει τα
ανωτέρω, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, υποχρεού−
ται να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. μία δημοσίευση σε έγκυρο επι−
στημονικό περιοδικό με θέμα σχετικό με το αντικείμενο
των μεταπτυχιακών του σπουδών, καθώς και αντίγραφο
μίας εισήγησης σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο συ−
ναφούς θεματολογίας. Και σε αυτή την περίπτωση, ο
υποψήφιος διατηρεί την υποχρέωση να προσκομίσει στο
Ι.Κ.Υ. τον μεταπτυχιακό του τίτλο, μόλις τον αποκτήσει.
Μετά τη λήξη της υποτροφίας του, ο υπότροφος εξω−
τερικού υποχρεούται σε επάνοδο ή/ και μόνιμη παρουσία
σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό έδαφος για μια τριετία.
7. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν στις
επιστημονικές τους εργασίες: «Η ολοκλήρωση {της
διπλωματικής εργασίας} {του άρθρου/ επιστημονικής
εργασίας} {της επιστημονικής ανακοίνωσης} συγχρη−
ματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από
πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007−
2013».
Παραβίαση όλων των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώ−
σεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την υποχρέωση του
τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό
ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις διατάξεις, που
διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η υποτροφία εσωτερικού δεν διακόπτεται, αν ο υπό−
τροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας
κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει μία
αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο υπότροφος υποχρεούται
να υποβάλει και να αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατ−
φόρμα βεβαίωση από τον Διευθυντή του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία θα αναγράφονται:
i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει.
ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι οικονομικές παροχές ανά πρόγραμμα αφορούν
στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους
υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο
υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης μετά
την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου.
1. Στους υποτρόφους εξωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ
(870,00 €).
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα
υποχρεωτικού χαρακτήρα (tuition fees), το ύψος των
οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000,00€) ετησίως.
γ. Κολεγιακά δίδακτρα, ποσό ύψους έως δύο χιλιάδες
ευρώ (2.000,00 €) ετησίως.
δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, εφόσον έχουν υπο−
χρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμμα−
τος σπουδών που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., όχι ανώτερο
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ετησίως.
ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δεν συμπε−
ριλαμβάνεται στα δίδακτρα, ποσό όχι ανώτερο των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) ετησίως.
στ. Εφάπαξ ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00€)
για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τo οποίo αποσκοπεί
να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και
οριστικής επανόδου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των
σπουδών τους.
ζ. Δαπάνη δημοσίευσης διπλωματικής εργασίας, ποσό
ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€). Εάν το Πανεπι−
στήμιο απαιτεί δημοσίευση σε εκδοτικό οίκο, το Δ.Σ.
αποφασίζει κατά περίπτωση.
Η καταβολή όλων των ανωτέρω ποσών, εκτός των τρο−
φείων, γίνεται με κατάθεση των νομίμων παραστατικών,
όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση του υποτρόφου.
2. Στους υποτρόφους εσωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ
(450,00€).
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα
υποχρεωτικού χαρακτήρα, που δεν θα υπερβαίνουν το
ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως.
γ. Συνολικές δαπάνες μετακίνησης και έξοδα εγγραφής
σε επιστημονικά συνέδρια του εξωτερικού μέχρι του
ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).
δ. Δαπάνη δημοσίευσης μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ποσό ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
Η καταβολή όλων των ανωτέρω ποσών, εκτός των τρο−
φείων, γίνεται με κατάθεση των νομίμων παραστατικών,
όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση του υποτρόφου.
3. Στους υποτρόφους εξωτερικού ή εσωτερικού, που
πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύ−
κλου σε πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. που έχουν σύμπραξη με
αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και που
σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους θα απαιτη−
θεί η μετάβασή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα στο
εξωτερικό, ή την Ελλάδα αντίστοιχα, θα χορηγούνται για
το διάστημα αυτό τα τροφεία που ισχύουν για τους υπο−
τρόφους του εξωτερικού, ή του εσωτερικού, αντίστοιχα.
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4. Στους Μουσουλμάνους, Ρομά, παλιννοστούντες
δεύτερης γενιάς, τέκνα μεταναστών δεύτερης γενιάς,
χορηγείται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00
€), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος.
5. Στα Α.μ.Ε.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
χορηγείται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον
των τροφείων εκάστου προγράμματος.
6. Στους υποτρόφους με ατομικό φορολογητέο εισό−
δημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) (ή οικογε−
νειακό κατά περίπτωση), καθώς και σε πολύτεκνους ή σε
τέκνα πολυτέκνων οικογενειών χορηγείται το ποσό των
διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον των τροφείων εκάστου
προγράμματος, και καλύπτονται τα ετήσια δίδακτρα
έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€)
ανά πρόγραμμα.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να
ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων
υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα
κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.
ΙΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟ−
ΤΑΣΕΩΝ
Ειδικά, για το ακαδ. έτος 2013−2014, η διαδικασία υπο−
βολής και αξιολόγησης προτάσεων για μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ανατίθεται στο
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. 98142/Β7
(2)
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χο−
ρήγηση υποτροφιών κινητικότητας του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών για βραχεία μετεκπαίδευση
(SHORT TERMS) σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού υποψηφίων διδα−
κτόρων ή μεταδιδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων
ή ερευνητικών κέντρων χρηματοδοτούμενο από το
Ε.Σ.Π.Α./ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (Α.150) «Περί συ−
στάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως
τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1859/1951 (A.185) και με το
άρθρο 60 παρ.ιβ΄ του Ν.3966/2011 (Α.118).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες δια−
τάξεις» (Α.109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 59 παρ.6 του Ν. 3966/2011
(Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε−
ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις) (Α.118).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α.306).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α.98).
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6. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ (Συ−
νεδρία 13η/1−7−2013).
7. Την πρόσκληση αριθ. 9219/6−6−2011 με Κωδικό 115 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
8. Την απόφαση ένταξης αρ. 21932/22−12−2011 (ΣΑ:
2011ΣΕ 24580115) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Οριζόντιας Πράξης «Πρόγραμμα χορή−
γησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης
αξιολόγησης» με Κωδικό ΜΙ5 365150 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΠΕΔΒΜ
(ΕΣΠΑ 2007−2013).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης η δαπάνη που θα προκληθεί προϋπολογίζεται
στο ποσό των 200.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
9492.7 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
του Προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ. οικονομικού έτους 2013,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής
για τη χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας του Ιδρύμα−
τος Κρατικών Υποτροφιών για βραχεία μετεκπαίδευση
(SHORT TERMS) σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευ−
νητικά κέντρα του εξωτερικού υποψηφίων διδακτόρων
ή μεταδιδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων ή ερευ−
νητικών κέντρων χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SHORT
TERMS) ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ/ΕΡΕΥ−
ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙ−
ΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕ−
ΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»
Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥ−
ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ –
ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει συνολι−
κά 100 θέσεις υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές
περιοχές:
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης,
Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες.
2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επι−
στήμες.
3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες.
4. Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Πε−
ριβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος.
5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας.
6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμο−
νωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/
ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς,
Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για από−
κτηση τεχνογνωσίας.
Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για τους
ενδιαφερόμενους, έως τις 30/11/2014. Ενδέχεται, ωστόσο,
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να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση που χορηγηθούν, πριν
από την ημερομηνία αυτή, οι εκατό θέσεις υποτροφιών
του προγράμματος. Η συγκέντρωση των παραδοτέων
από όλους του δικαιούχους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί,
αυστηρά, έως τις 30/6/2015 και βάσει των οριζόμενων
στο ΚΕΦ. Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε. ή πολίτες
άλλων κρατών.
Για τον υποψήφιο που δεν είναι Έλληνας πολίτης,
απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελλη−
νικής γλώσσας επιπέδου Δ (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ.
1), αποκτηθέν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το
Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Δεν απαι−
τείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους, Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινού−
πολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων το θέμα και
η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχουν οριστεί πριν
από το ακαδ. έτος 2013−2014, ή οι εκπονούντες κατά το
ακαδ. έτος 2013−2014 μεταδιδακτορική έρευνα σε Α.Ε.Ι.
ή ερευνητικό κέντρο της χώρας.
3. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέ−
δου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο C1) της
γλώσσας εργασίας στο ερευνητικό /επιστημονικό κέντρο
υποδοχής.
 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία
αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συ−
μπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά δεν θεωρούνται επιλέξιμες και
απορρίπτονται.
 Η ημερομηνία αναχώρησης του υποψηφίου για το
ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής δεν μπορεί
να είναι προγενέστερη των τριών μηνών μετά από την
υποβολή της αίτησης του υποψηφίου και δεν μπορεί να
έπεται της 30ης Νοεμβρίου 2014.
 Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη αυστη−
ρά ως τις 30/6/2015 να έχουν προσκομίσει στην Υπηρεσία
τα παραδοτέα όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ.
 Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυ−
ρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη
και εκ των υστέρων − ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα
είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, ειδική
αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται
μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://
apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/, χωρίς καμία παρά−
λειψη.
Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι
αληθή,

β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης
γ) δεν χρηματοδοτείται για τον ίδιο σκοπό από το
ΕΣΠΑ ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους
πόρους.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφί−
ου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με όλες τις
έννομες συνέπειες περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.
Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύ−
θυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης. Καμία αλλαγή στα στοιχεία
της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της.
Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί, με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, φαξ
κ.ο.κ.), δεν λαμβάνεται υπόψη.
Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε
να αναρτηθούν ως αρχεία1 τα ακόλουθα:
i. Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, βάσει
του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.
ii. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της γλώσσας ερ−
γασίας στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής.2
iii. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
ή διαβατηρίου.
iv. Επίσημη βεβαίωση αποδοχής από τον υπεύθυνο του
ερευνητικού/ επιστημονικού κέντρου υποδοχής (Πανε−
πιστημίου, Διεθνούς Οργανισμού, Εγκεκριμένου Ινστι−
τούτου κ.ο.κ.) στην οποία θα αναφέρεται, ο τίτλος του
κέντρου υποδοχής, η χώρα, η ημερομηνία άφιξης και η
διάρκεια παραμονής και εργασίας στο κέντρο υποδο−
χής, το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και η γλώσσα
εργασίας.
Επιπλέον,
α) για τους υποψήφιους διδάκτορες:
− Επίσημη βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, στην
οποία θα αναγράφεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επι−
τροπή και το θέμα της διατριβής (σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 2083/92).
− Βεβαίωση του επιβλέποντος τη διδακτορική διατριβή
στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της μετά−
βασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/ επιστημονικό
κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα
οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης
διδακτορικής διατριβής.
β) για τους εκπονούντες μεταδιδακτορική έρευνα:
− Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέ−
ντρου της Ελλάδας ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική
τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2013−2014, καθώς και
το θέμα αυτής.
− Βεβαίωση του διευθυντή του εργαστηρίου ή φορέα
προέλευσης, ο οποίος επιβλέπει τη μεταδιδακτορική
έρευνα στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της
μετάβασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/ επιστημονικό
κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα
οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης
μεταδιδακτορικής έρευνας.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων σε προγράμ−
ματα α΄ κύκλου και β΄ κύκλου σπουδών, δεν αποκλείονται

1. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρο−
νικής αίτησης. Ο υποψήφιος/α είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή επισύναψη και την εμφάνιση των αρχείων έως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
2. Η «πολύ καλή» γνώση γλωσσομάθειας αποδεικνύεται βάσει των οριζόμενων από το ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/asep/site/
home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp)
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της συμμετοχής τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους και παράλληλα με τη λήψη της υποτροφίας τους,
με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδοτούμενη από το
Ι.Κ.Υ. μετακίνηση δεν χρηματοδοτείται παράλληλα και
από άλλη πηγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟ−
ΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει από ενεργά μέλη ΔΕΠ όλων των
βαθμίδων, ιδρυμάτων της Ελλάδας, συναφούς επιστημο−
νικού αντικειμένου. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από
το μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών
και ποιοτικών κριτηρίων. Τα μέλη των επιτροπών αξιο−
λόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Η αξιολόγηση
των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων.
Κριτήρια επιλογής.
α. Θέμα εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής ή μετα−
διδακτορικής έρευνας στη χώρα προέλευσης και ανα−
γκαιότητα στο πλαίσιο αυτής για μετάβαση στο ίδρυμα
υποδοχής.
β. Αναγκαιότητα και επιστημονικά οφέλη βραχείας
μετεκπαίδευσης του υποψηφίου, βάσει της βεβαίωσης
του επιβλέποντος και βάσει του θέματος.
γ. Εμπειρία υποψηφίου από συμμετοχή σε ερευνητικές
ομάδες στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή της
μεταδιδακτορικής έρευνας, όπως αυτή προκύπτει από
το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
δ. Ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής, βάσει
της βεβαίωσης αποδοχής από αυτό.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής
της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με
το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της
υποτροφίας.
β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παρα−
δεκτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ−ΠΑΡΑΔΟ−
ΤΕΑ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 3 έως 6 μήνες,
βάσει της βεβαίωσης του επιστημονικού /ερευνητικού
κέντρου υποδοχής. Η ημερομηνία της χρηματοδότησης
δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών μηνών
μετά από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου και
μεταγενέστερη της 30ης Νοεμβρίου 2014.
Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της σύμβα−
σης και το αργότερο ένα μήνα από αυτή να καταθέσει
στο Ι.Κ.Υ:
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α) βεβαίωση από το ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο
υποδοχής στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η ημε−
ρομηνία άφιξης και αναχώρησης του υποτρόφου, καθώς
και ο τίτλος του εργαστηρίου στο οποίο παρείχε τις
υπηρεσίες του και
β) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη
από τον επιβλέποντα του επιστημονικού/ ερευνητικού
κέντρου υποδοχής και τον επιβλέποντα της διδακτορι−
κής διατριβής ή της μεταδιδακτορικής έρευνας.
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν σε οποια−
δήποτε εργασία/ έρευνα απορρέει από την έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο χρηματοδοτηθείσας
μετακίνησης, ότι: «Μέρος {της διδακτορικής διατριβής/
μεταδιδακτορικής έρευνας} {του άρθρου/ επιστημονικής
εργασίας } {της επιστημονικής ανακοίνωσης} συγχρη−
ματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από
πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007−
2013».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα
οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα
ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία
επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων
κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6% χαρτό−
σημο υποτροφιών).
α. Μηνιαία τροφεία ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00€).
β. Δαπάνες για έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδο−
χής και επιστροφής στην Ελλάδα, μέχρι ποσό ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00€), με προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανα−
κύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και δεν
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται
με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.
Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων
δεν γίνονται δεκτές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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