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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------ 

 

ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 
( ΙΚΤ) 
------ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 
------ 

Νζα Ιωνία, 02/05/2017 

Α. Π.:  4631 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
υποβολισ αιτιςεων για χοριγθςθ υποτροφιϊν του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΚΤ) με ςκοπό τθν 

εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με τίτλο: 
 

«Πρόγραμμα χοριγθςθσ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δεφτερου κφκλου ςπουδϊν»  
 

του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.) 

------ 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ (θλεκτρονικι υποβολι ):  15 /05/2017, ϊρα: 18:00 
 

------ 
 

Σο Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΚΤ), ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ με τίτλο «Πρόγραμμα χοριγθςθσ υποτροφιϊν για 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δεφτερου κφκλου ςπουδϊν» και ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ του Προγράμματοσ 

(Απόφαςθ 62511/Η1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκθρφςςει ςυνολικά 211 κζςεισ υποτροφιϊν για 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δεφτερου κφκλου (διδακτορικό) ςτθν Ελλάδα ςτουσ παρακάτω 3 επιςτθμονικοφσ τομείσ: 

 Φυςικζσ Επιςτιμεσ και Επιςτιμεσ Μθχανικοφ, 

 Επιςτιμεσ Ηωισ, Τγείασ και Διατροφισ, 

 Κοινωνικζσ και Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ. 

Θ πράξθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» με άξονεσ προτεραιότθτασ 6, 8, 9, οι οποίοι ςυγχρθματοδοτοφνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.  Αναφζρεται ςε αναπτυξιακοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ και 

ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ, ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και των γνϊςεων των ερευνθτϊν 

ςτουσ τομείσ αιχμισ τθσ αγοράσ, επιτυγχάνοντασ τθν καλφτερθ πρόςβαςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε υποψιφιουσ διδάκτορεσ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδασ, των 

οποίων θ Σριμελισ υμβουλευτικι Επιτροπι ζχει οριςτεί κατά το χρονικό διάςτθμα από 01-07-2013 ζωσ και 10-

01-2015. 

Θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςε 24 διαδοχικοφσ μινεσ κατ ανϊτατο όριο.   Θ υποτροφία δεν μπορεί να 

καλφψει διάςτθμα πζραν του 54ου μινα από τον οριςμό τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 9 του ν. 3685/2008.  
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Οι κζςεισ υποτροφιϊν κατανζμονται ανά Επιςτθμονικό Σομζα και Επιςτθμονικό Κλάδο ςφμφωνα με τον ακόλουκο 
πίνακα: 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ / ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΗΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ 

1. Φυςικζσ Επιςτιμεσ  

Μακθματικά, Επιςτιμεσ Θ/Τ & Πλθροφορικισ, Σθλεπικοινωνιϊν,  

Φυςικι, Χθμεία, Γεωεπιςτιμεσ, Επιςτιμεσ  Περιβάλλοντοσ, 

Διαςτθμικζσ Επιςτιμεσ, Άλλεσ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, 

Κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ  φυςικϊν επιςτθμϊν 

35 

2. Επιςτιμεσ Μθχανικοφ και Σεχνολογία 

Επιςτιμεσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ,  

Επιςτιμεσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ,  

Επιςτιμεσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Θ/Τ, 

Επιςτιμεσ Μθχανολόγου Μθχανικοφ, 

Επιςτιμεσ Χθμικοφ Μθχανικοφ, Μθχανικι Τλικϊν,  

Βιοϊατρικι Μθχανικι, Μθχανικι Περιβάλλοντοσ,  

Περιβαλλοντικι Βιοτεχνολογία, Βιομθχανικι Βιοτεχνολογία, 

Νανοτεχνολογία, Άλλεσ Επιςτιμεσ  Μθχανικοφ & Σεχνολογίασ, 

Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ Επιςτιμων Μθχανικοφ και 

Σεχνολογίασ 

31 

3. Γεωργικζσ Επιςτιμεσ 

Γεωπονία, Δαςολογία και Αλιεία, Επιςτιμθ Ηωικισ Παραγωγισ, 

Κτθνιατρικι, Γεωργικι Βιοτεχνολογία, Άλλεσ Γεωργικζσ Επιςτιμεσ , 

Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ Γεωργικϊν Επιςτθμϊν 

7 

ΕΠΙΣΗΜΕ ΖΩΗ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

1. Επιςτιμεσ Ζωισ, Τγείασ και Διατροφισ 

Επιςτιμεσ Τγείασ και Βιολογικζσ Επιςτιμεσ,  

Άλλεσ Επιςτιμεσ Ηωισ, Τγείασ και Διατροφισ, 

Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ Επιςτθμϊν Ηωισ, Τγείασ και 

Διατροφισ 

50 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ 

ΕΠΙΣΗΜΕ 

1. Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ 

Ιςτορία, Αρχαιολογία, Γλϊςςεσ, Λογοτεχνία, Φιλοςοφία,  

Σζχνεσ, Πολιτιςμόσ, Άλλεσ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, 

Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 

34 

2. Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 

Ψυχολογία, Εκπαίδευςθ, Κοινωνιολογία, Πολιτικζσ Επιςτιμεσ, 

Κοινωνικι & Οικονομικι Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίεσ, 

Κοινωνικι Ανκρωπολογία, Άλλεσ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, 

Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

33 

3. Οικονομικζσ & Νομικζσ Επιςτιμεσ 

Οικονομικά, Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Νομικι Επιςτιμθ, Δίκαιο, 

Άλλεσ Οικονομικζσ και Νομικζσ Επιςτιμεσ, Κοινωνικοοικονομικζσ 

Επιπτϊςεισ Οικονομικϊν και Νομικϊν Επιςτθμϊν 

21 

ΤΝΟΛΟ: 211 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει:  

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλων κρατϊν. 

2. Να ζχουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) τθσ θμεδαπισ. 

3. Να είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ (επίπεδο Β2- βάςει του Κοινοφ 

Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ) ςε μία ξζνθ γλϊςςα. 

4. Να είναι υποψιφιοι διδάκτορεσ ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και να ζχει οριςτεί θ 

Σριμελισ υμβουλευτικι τουσ Επιτροπι το χρονικό διάςτθμα από 01-07-2013 ζωσ και 10-01-2015.  

5. Να μθν ζχουν ςχζςθ εργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ  

α) ςτον δθμόςιο τομζα ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι  

β) ςτον ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου.  

6. Να μθν χρθματοδοτοφνται για τθν προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα ι άλλθ ζρευνα με ςυναφζσ κζμα από 

οποιαδιποτε άλλθ πθγι (δθμόςια, ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ. 

7. Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτζσ, ι να ζχουν τφχει αναβολισ κατάταξθσ, ο χρόνοσ τθσ οποίασ να επαρκεί για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ τθσ 

παροφςασ. Οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου αυτισ κα πρζπει να πλθροφνται κατά τον χρόνο υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ του υποτρόφου με το ΙΚΤ. 

8. Να μθν είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςε οποιοδιποτε επιςτθμονικό τομζα. 

9. Να ζχουν κατά μζςο όρο ειςόδθμα επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ζωσ δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000,00 €) 

τθν τελευταία τριετία. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α διδάκτορασ ζχει ποςοςτό αναπθρίασ 

67% και άνω, ο μζςοσ όροσ του ατομικοφ ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ τθσ τελευταίασ 

τριετίασ κα πρζπει να είναι ζωσ του ποςοφ των δεκατεςςάρων χιλιάδων ευρϊ (14.000,00 €).  ε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνονται με αντικειμενικά κριτιρια και πιςτοποιθτικά και αφοροφν ςε άτομα που 

ανικουν ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ κλπ,  το Διοικθτικό 

υμβοφλιο με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ δφναται να εγκρίνει τθν αφξθςθ του ορίου του ατομικοφ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ κατά 20%. 

10. Να μθν είναι δικαιοφχοι επιδόματοσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό εκτόσ και εάν παραιτθκοφν από 

το ςυγκεκριμζνο επίδομα. 

Ειδικοί όροι ςυμμετοχισ   

 Δεν εγκρίνεται, για οποιοδιποτε λόγο, αναςτολι κατά τθν ζναρξθ ι κατά τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ. 

 Συχόν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του υποψθφίου, ςτο πλαίςιο άλλθσ ςφμβαςθσ υποτροφίασ με το ΙΚΤ, κα 

πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων.  

 Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν μόνο μία αίτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Θ γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ αίτθςθσ είναι θ Ελλθνικι. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι υποψιφιοι οι οποίοι ζχουν 

ζγκριςθ τθσ ΓΕ του Σμιματόσ τουσ για ςφνταξθ τθσ διατριβισ τουσ ςε άλλθ γλϊςςα.  
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 Οι αιτιςεισ που δεν είναι ορκϊσ και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνεσ ωσ προσ όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν 

κεωροφνται επιλζξιμεσ και απορρίπτονται. 

 Οι υποψιφιοι ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ επιλογισ του επιςτθμονικοφ τομζα, του επιςτθμονικοφ 

κλάδου και τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν οποία κα εντάξουν τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ, θ οποία δεν μπορεί 

να αλλάξει μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων. 

 Σο ΙΚΤ δφναται να ανακαλεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθ χοριγθςθ υποτροφίασ, αν 

διαπιςτωκεί ότι δεν ςυντρζχουν οι τυπικζσ προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ, και δικαιοφται να αναηθτιςει 

τθν επιςτροφι των καταβλθκζντων ποςϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ - ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΚΣΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ - ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ – 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

1.  Αίτθςθ υποψθφιότθτασ  

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν, με ςυμπλθρωμζνα όλα τα πεδία και χωρίσ καμία παράλειψθ, 

ζωσ τθν Δευτζρα 15 Μαΐου 2017, ϊρα Ελλάδοσ 18.00, ειδικι Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ, που διατίκεται 

αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι.  Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνεται μόνο μζςω του διαδικτυακοφ 

τόπου/πλατφόρμασ:  

http://applications.iky.gr 

Στην ηλεκτπονική αίτηση σςμπληπώνονται όλα τα απαιτούμενα στοισεία και αναπτώνται (upload) τα 

εξήρ έγγπαυα σε μοπυή απσείος pdf (μεγ. 5 Mb): 

 Πρόταςθ διδακτορικισ διατριβισ ζωσ 2.000 λζξεισ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφ. Γ, παρ. 3 τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, 

 Ενδεικτικι βιβλιογραφία πρόταςθσ διδακτορικισ διατριβισ , ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφ. Γ, 

παρ. 3 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 

Θ αίτθςθ του υποψθφίου επζχει κζςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν.1599/1986, ότι: 

α) όλα τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ ςτοιχεία είναι αλθκι, ταυτίηονται με τα ςτοιχεία που υποβάλλονται 

εντφπωσ και ότι ο υποψιφιοσ πλθροί τα κριτιρια του Κεφαλαίου Α’ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ,  

β) ζχει υποβάλει μόνο μία αίτθςθ,  

γ) δεν είναι κάτοχοσ άλλου διδακτορικοφ διπλϊματοσ, 

δ) δεν κα χρθματοδοτείται για τθν προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα ι άλλθ ζρευνα με ςυναφζσ κζμα από 

οποιαδιποτε άλλθ πθγι (δθμόςια, ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ,  

ε) δεν κα ζχει ςχζςθ εργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ i) ςτον δθμόςιο τομζα με ςχζςθ εργαςίασ 

αορίςτου χρόνου ι ωσ μόνιμοσ υπάλλθλοσ ι ii) ςτον ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου, 

ςτ) δεν κα παίρνει επίδομα ανεργίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ, 

η) ςυναινεί ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτθν τιρθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που 

περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και αποκθκεφονται ςε θλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογζσ πλθροφορικισ 

http://applications.iky.gr/
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για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του παρόντοσ προγράμματοσ, από το ΙΚΤ και αρμόδιουσ εκνικοφσ και 

ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ και Φορείσ. 

θ) Δεν υφίςτανται/εκκρεμοφν τυχόν ςυμβατικζσ μου υποχρεϊςεισ ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ υποτροφίασ με το 

ΙΚΤ και  

κ) Ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ του προγράμματοσ (Απόφαςθ 

62511/Η1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017). 

ε περίπτωςθ υποβολισ ψευδϊν δθλϊςεων κα εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986.  Ειδικότερα, όλοι οι υποψιφιοι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι να ςυμπλθρϊςουν πλιρωσ και 

ορκϊσ όλα τα πεδία τθσ  αίτθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των αναρτϊμενων αρχείων) ζωσ τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. 

Θ επιλογι γίνεται βάςει του επιςτθμονικοφ τομζα και του επιςτθμονικοφ κλάδου που εμπίπτει το κζμα τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ και όχι βάςει του επιςτθμονικοφ τομζα ςτον οποίον ανικουν οι προθγοφμενοι τίτλοι 

ςπουδϊν του υποψθφίου. 

Καμία αλλαγι ςτα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ δεν είναι εφικτι μετά τθν οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

Με τθν υποβολι των αιτιςεϊν τουσ, οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ διαδικαςία δφναται, με απόφαςθ του ΙΚΤ και κατά πλιρθ διακριτικι 

ευχζρειά του, να διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο. Θ υποβολι 

πρόταςθσ κακϊσ και θ κατάρτιςθ και επικφρωςθ των πινάκων των επιλεγμζνων προτάςεων δεν ςυνεπάγεται 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο υποχρζωςθ του ΙΚΤ να καταρτίςει ςφμβαςθ με τον ενδιαφερόμενο και να του 

χορθγιςει τθν υποτροφία. 

 

2. Δικαιολογθτικά υποψθφιότθτασ 

Με τθν επιτυχι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, οι υποψιφιοι κα λάβουν θλεκτρονικό μινυμα με τον 

κωδικό θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ.  Εν ςυνεχεία, οι υποψιφιοι κα πρζπει να εκτυπϊςουν τθν 

υποβλθκείςα αίτθςθ (οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ) , να τθν υπογράψουν και να τθν αποςτείλουν εντόσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων, ιτοι ζωσ και τισ 

22/05/2017, ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ι με ταχυμεταφορά (courier) ςτο ΙΚΤ, Λ. Εκνικισ 

Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Ν. Ιωνία, ι να τθν υποβάλουν ςτο ΙΚΤ, ςυνοδευόμενθ υποχρεωτικά από τα κάτωκι 

δικαιολογθτικά (τα ςτοιχεία των οποίων δεν κα πρζπει να διαφζρουν από αυτά που είχαν ςυμπλθρωκεί ςτθν 

θλεκτρονικι αίτθςθ): 

 

I. Πρόταςθ διδακτορικισ διατριβισ ζωσ 2.000 λζξεισ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφ. Γ, παρ. 3 τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, εκτυπωμζνθ από τθν οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ (φζρει τον κωδικό θλεκτρονικισ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ). 

II. Ενδεικτικι βιβλιογραφία πρόταςθσ διδακτορικισ διατριβισ , ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφ. Γ, 

παρ. 3 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, εκτυπωμζνο από τθν οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ (φζρει τον κωδικό 

θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ).  
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III. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε ιςχφ). 

IV. Αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωςθσ Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ, όπου κα αναγράφεται ο τελικόσ βακμόσ1 με 

ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων.  

V. Αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ (επίπεδο Β2- βάςει του 

Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ) ςε μία ξζνθ γλϊςςα.  

VI. Βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ ςτθν οποία κα αναγράφονται: 

α) το κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ κζμα τθσ υπό εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ,  

β) τα μζλθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ και  

γ) θ θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ Ειδικισ φνκεςθσ (Γ..Ε..) του Σμιματοσ.  Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία οριςμοφ τθσ 

Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ κα πρζπει να είναι από 1-7-2013 ζωσ και 10-1-2015. 

VII. Βεβαίωςθ του επιβλζποντοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του υποψθφίου, ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι 

το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ εμπίπτει ςτον επιςτθμονικό τομζα, επιςτθμονικό κλάδο και ςτθν 

εξειδίκευςθ που δθλϊνει ο Τποψιφιοσ Διδάκτορασ ςτθν αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςι του.   

VIII. Αντίγραφα εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (οικονομικό ζτοσ 2014, 

φορολογικό ζτοσ 2014 και φορολογικό ζτοσ 2015).  

IX. υνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα, βάςει του ευρωπαϊκοφ προτφπου Europass. 

X. Για τουσ άνδρεσ υποψθφίουσ πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ.  ε περίπτωςθ αναβολισ, θ 

διάρκεια που κα αναγράφεται ςτο εν λόγω πιςτοποιθτικό κα πρζπει να ςυμπίπτει ι να υπερβαίνει τθ 

διάρκεια εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ.  ε περίπτωςθ που θ διάρκεια που αναγράφεται ςτο εν λόγω 

πιςτοποιθτικό δεν επαρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ο υποψιφιοσ οφείλει να 

υποβάλει επιπλζον Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι πλθροί τισ οριηομζνεσ από τον Νόμο 

3421/2005 (ΦΕΚ 302/τ.Αϋ/13-12-2005) προχποκζςεισ να του χορθγθκεί  αναβολι για τθ ςυνολικι  

διάρκεια διδακτορικϊν ςπουδϊν. 

XI. Για τισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ αναπθρίασ, πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ από το 

οποίο κα προκφπτει θ φπαρξθ αναπθρίασ ςε ποςοςτό 67% και άνω. 

XII. Για τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ υποψθφίων που αιτοφνται αφξθςθ του ορίου του ατομικοφ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ κατά 20% (κεφ. Α, παρ. 9), αιτιολογθμζνθ αίτθςθ 

ςυνοδευόμενα από ςχετικά δικαιολογθτικά. 

  

                                                 
1 Για τουσ υποψθφίουσ που είναι, κάτοχοι πτυχίου/διπλϊματοσ τθσ αλλοδαπισ, θ αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ ι 

αξιολογικισ κλίμακασ των τίτλων ςπουδϊν τουσ προσ τθ βακμολογικι κλίμακα των τίτλων ςπουδϊν Α.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ κακορίηεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αϋ ι Βϋ Τμιμα) και μπορεί να αναγράφεται ςτισ βεβαιϊςεισ 
ιςοτιμιϊν, που χορθγοφνται από αυτό.  Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι τίτλοι ςπουδϊν των εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ δεν αναγράφουν βακμολογία ι αξιολογικοφσ χαρακτθριςμοφσ, το ανωτζρω όργανο 
κακορίηει τθ βακμολογικι αντιςτοιχία κατ' εκτίμθςθ των τυχόν λοιπϊν ςτοιχείων ι εγγράφων του οικείου 
εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ και, αν τοφτο δεν είναι εφικτό, κεωρείται ότι ο ςχετικόσ τίτλοσ φζρει τον κατϊτατο 
βακμό του αντίςτοιχου Ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. 
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3. Παραδεκτό τθσ αίτθςθσ: 

A. Τποψιφιοσ ο οποίοσ δεν κα προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, βάςει του περιεχομζνου τθσ 

αίτθςισ του και εντόσ των οριςμζνων προκεςμιϊν, δεν κα αξιολογθκεί. 

B. Δεν λαμβάνεται υπόψθ ζντυπθ αίτθςθ που κα ςταλεί, με οποιονδιποτε άλλο από τον 

προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, κ.ο.κ.) μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Αξιολόγθςθ 

Μετά τθ λιξθ τθσ ταχκείςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ προκεςμίασ, θ αρμόδια Τπθρεςία του ΙΚΤ 

αρχίηει τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ κεφαλαίου.  Επί του 

πίνακα επιλεγζντων υποψθφίων, που καταρτίηεται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία α και β του κεφαλαίου Δ’, θ αρμόδια 

Τπθρεςία του ΙΚΤ διενεργεί ζλεγχο ορκότθτασ και πλθρότθτασ των αιτιςεων αυτϊν και καταρτίηει ςχετικό «πίνακα 

μθ επιλζξιμων αιτιςεων», εφόςον διαπιςτωκεί ότι ο φάκελοσ κάποιου υποψθφίου δεν πλθροί τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ΚΕΦ. Α’. τθν περίπτωςθ αυτι ο πίνακασ των επιλεγζντων υποψθφίων 

ςυμπλθρϊνεται με ίςο αρικμό υποψθφίων από τον πίνακα των επιλαχόντων του ίδιου επιςτθμονικοφ τομζα και 

επιςτθμονικοφ κλάδου. 

Ο πίνακασ «μθ επιλζξιμων αιτιςεων» εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ και αναρτάται ςτθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα του (www.iky.gr). 

Οι μθ επιλζξιμοι υποψιφιοι μποροφν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθ δθμοςιοποίθςθ του πίνακα μθ 

επιλζξιμων αιτιςεων να αςκιςουν ενϊπιον του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΚΤ ζνςταςθ, τθν οποία μποροφν να 

κατακζςουν ςτο ΙΚΤ αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο ι να αποςτείλουν 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι διά μζςου εταιρίασ ταχυμεταφορϊν (courier). 

Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ και εντόσ τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν οι 

υποψιφιοι ενθμερϊνονται εγγράφωσ ςχετικά με τθν απόφαςθ. 

2.  Αξιολογθτζσ 

Θ αξιολόγθςθ κα γίνει εξατομικευμζνα, από μζλθ ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βακμίδων και ομότιμουσ κακθγθτζσ 

Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι/και τθσ αλλοδαπισ και μζλθ ΔΕΠ/ΕΠ που είναι ςε κακεςτϊσ 

ςυνταξιοδότθςθσ κακϊσ και από εν ενεργεία Ερευνθτζσ Α', Β' και Γ’ Βακμίδασ και ςυνταξιοφχουσ Ερευνθτζσ Α’,Β’ 

και Γ’ βακμίδασ, που κα οριςτοφν ανά επιςτθμονικό τομζα από το Δ.. του ΙΚΤ. Οι αξιολογθτζσ κα προκφψουν από 

το Μθτρϊο Αξιολογθτϊν του ΙΚΤ και το Πλθροφοριακό φςτθμα ΑΠΕΛΛΑ. 

3.  Μοριοδότθςθ των υποψθφίων 

Θ μοριοδότθςθ των υποψθφίων κα γίνει βάςει των ακόλουκων κριτθρίων: 

A. Βακμόσ πτυχίου με ακρίβεια δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, πολλαπλαςιαςμζνοσ με ςυντελεςτι 2 – (10-20 μόρια). 

B. Ποιοτικι αξιολόγθςθ κζματοσ διδακτορικισ διατριβισ και ςφντομθσ περιγραφισ αυτοφ  (πρόταςθ 

διδακτορικισ διατριβισ ζωσ 2.000 λζξεισ) - (1-80 μόρια).  

http://www.iky.gr/
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Προδιαγραφζσ διαμόρφωςθσ πρόταςθσ διδακτορικισ διατριβισ: θ πρόταςθ πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα και να ζχει τθν ακόλουκθ δομι: (α) Περίλθψθ, (β) Ειςαγωγι, (γ) Θεωρθτικό πλαίςιο, (δ) Ερευνθτικά 

ερωτιματα/υποκζςεισ εργαςίασ, (ε) Μεκοδολογία, (ςτ) Χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο κα αναφζρεται και θ 

αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ςε μινεσ (ζωσ 2000 λζξεισ αυςτθρά), (η) Ενδεικτικι βιβλιογραφία (θ 

βιβλιογραφία δεν προςμετράται ςτον αρικμό των λζξεων).  

Θ μοριοδότθςθ του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

I. αρτιότθτα (1-40 μόρια), 

II. πρωτοτυπία (0-35 μόρια), 

III. ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα (0-5 μόρια). 

Τποψιφιοι που κα ςυγκεντρϊςουν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ λιγότερα από 40 μόρια δεν περιλαμβάνονται 

ςτουσ πίνακεσ υποψιφιων υποτρόφων του προγράμματοσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ 

 

α)  Κάκε αίτθςθ αξιολογείται από δφο αξιολογθτζσ. Θ μοριοδότθςθ των υποψθφίων προκφπτει από το μζςο όρο 

των μορίων των δφο αξιολογθτϊν, ςτον οποίο προςτίκενται τα μόρια του βακμοφ πτυχίου. ε περίπτωςθ 

βακμολογικισ απόκλιςθσ μεγαλφτερθσ των τριάντα (30) μορίων μεταξφ των μοριοδοτιςεων των δφο 

αξιολογθτϊν, θ αίτθςθ κα βακμολογθκεί και από τρίτο αξιολογθτι.  Θ τελικι μοριοδότθςθ, ςτθν περίπτωςθ 

αυτι, προκφπτει από το μζςο όρο των δφο πλθςιζςτερων μοριοδοτιςεων.  

β)  Εάν προκφψει ίςοσ αρικμόσ μορίων ςτθν τελευταία προκθρυχκείςα κζςθ εκάςτου επιςτθμονικοφ κλάδου και 

εκάςτου επιςτθμονικοφ τομζα, επιλζγεται ο υποψιφιοσ που ζχει τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ με ςειρά 

προτεραιότθτασ ςτα εξισ κριτιρια: i) ςτθν ποιοτικι  αξιολόγθςθ του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ii) 

ςτον βακμό του πτυχίου και iii) ςτο μικρότερο μζςο όρο του ατομικοφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ.  Εάν και 

ςτθ ςυνζχεια προκφψει ιςοβακμία, αποφαςίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ.   

γ)  Υςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιγραφόμενθσ ςτο ΚΕΦ. Γ’ διαδικαςίασ καταρτίηονται οι τελικοί πίνακεσ 

επιλεγζντων υποψιφιων υποτρόφων κακϊσ και οι πίνακεσ επιλαχόντων και απορριφκζντων υποψθφίων (οι 

υποψιφιοι που κα ςυγκεντρϊςουν κάτω από 40 μόρια) κατά φκίνουςα βακμολογικι ςειρά, ανά επιςτθμονικό 

κλάδο και ανά επιςτθμονικό τομζα. Οι εν λόγω πίνακεσ επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ι.Κ.Τ. 

Εν ςυνεχεία, αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ι.Κ.Τ. οι επιμζρουσ, ανά επιςτθμονικό τομζα και ανά 

επιςτθμονικό κλάδο, πίνακεσ των επιλεγζντων, των επιλαχόντων και των απορριφκζντων υποψθφίων  κατά 

φκίνουςα βακμολογικι ςειρά.  

δ) ε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι διαγραφισ υποψθφίων από τουσ πίνακεσ, επιλζγεται αντίςτοιχοσ αρικμόσ 

επιλαχόντων από τον ίδιο επιςτθμονικό τομζα και τον ίδιο επιςτθμονικό κλάδο.  

ε)  Δεν υποβάλλονται ενςτάςεισ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ.  

ΑΔΑ: 6Ξ1Α4653ΠΣ-7Δ4



 

9/11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

 

1. φναψθ και περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ καταβολισ τθσ υποτροφίασ είναι θ ςφναψθ ςχετικισ φμβαςθσ με το ΙΚΤ, 

με τθν οποία ορίηονται και εξειδικεφονται οι υποχρεϊςεισ των υποτρόφων και οι όροι τθσ υποτροφίασ που κα 

χορθγθκεί εφόςον υπάρχουν διακζςιμα κονδφλια. Οι ςυμβάςεισ μεταξφ ΙΚΤ και υποτρόφων κα ςυναφκοφν μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιγραφόμενθσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ Τποτρόφων. 

Θ διάρκεια τθσ Τποτροφίασ ορίηεται το ανϊτερο ζωσ (2) ζτθ (24 διαδοχικοί μινεσ). ε κάκε περίπτωςθ, θ 

υποτροφία δεν μπορεί να καλφψει διάςτθμα πζραν του 54ου μινα από τον οριςμό τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 

Επιτροπισ. 

Θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ εξαρτάται από τθν επίδοςθ του υποτρόφου και ςυναρτάται με τθν θμερομθνία 

κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ του 

ΑΕΙ για οριςμό Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

2. Χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ υποτροφίασ 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποτροφίασ ορίηεται θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων προσ το ΙΚΤ.  Σο 

χρονικό διάςτθμα που διανφκθκε ζωσ τθν ζναρξθ τθσ υποτροφίασ δεν είναι επιλζξιμο για αναδρομικι 

χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα. 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ υποτροφίασ ορίηεται θ θμερομθνία κατάκεςθσ αίτθςθσ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 

Επιτροπισ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ του ΑΕΙ για τον οριςμό Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ.  

3. Παραβίαςθ των όρων υποτροφίασ - ςυνζπειεσ 

Θ παραβίαςθ οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί και του Κανονιςμοφ του ΙΚΤ, εκτόσ των 

περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, παρζχει ςτο ΙΚΤ το δικαίωμα  να διακόψει τθν Τποτροφία με τθ διαδικαςία που κα 

αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο Τπότροφοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο ΙΚΤ το ςυνολικό 

καταβλθκζν ποςό τθσ Τποτροφίασ, κατά τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

4. Λόγοι ανωτζρασ βίασ       

Θ επίκλθςθ των λόγων τθσ ανωτζρασ βίασ κρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΚΤ κατόπιν ζγκαιρθσ και 

τεκμθριωμζνθσ (με τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν από τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και όργανα) αίτθςθσ του 

υποτρόφου, που φζρει και το ςχετικό βάροσ απόδειξθσ. 

Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε απρόβλεπτθ, ζκτακτθ κατάςταςθ ι ςυμβάν, πζραν του ελζγχου του υποτρόφου και 

που τον εμποδίηει ρθτϊσ και βεβαιωμζνα να ολοκλθρϊςει μία ι περιςςότερεσ από τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και δεν μποροφςε, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, να αποτραπεί οφτε με ενζργειεσ 

άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ. 

5. Παραδοτζα - υποχρεϊςεισ του υποτρόφου 

Ωσ τελικό παραδοτζο νοείται θ βεβαίωςθ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ ενϊπιον τθσ 

Επταμελοφσ Επιτροπισ ι ο τίτλοσ αναγόρευςθσ ςε διδάκτορα που κα ςυνοδεφονται από αντίγραφο τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ. 
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Ενδιάμεςα παραδοτζα κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ είναι οι ενδιάμεςεσ εκκζςεισ προόδου, όπωσ 

ορίηονται αναλυτικά παρακάτω. Από τθν ζγκαιρθ κατάκεςθ, κακϊσ και από το κετικό περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ 

εξαρτάται και θ απρόςκοπτθ και ςυνεχισ καταβολι τθσ υποτροφίασ μζχρι τθ λιξθ τθσ. 

Για τον λόγο αυτό ο/θ υπότροφοσ υποχρεοφται να κατακζτει ςτο ΙΚΤ τα ακόλουκα  παραδοτζα: 

Α) Κατά τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ:  i) τριμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου που ςυντάςςονται και υπογράφονται 

από τον ίδιο τον υπότροφο, ςε ζντυπα που κα διατεκοφν από το ΙΚΤ και ii) εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου 

που ςυντάςςονται και υπογράφονται από τθν Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι, ςε ζντυπα που κα 

διατεκοφν  από το ΙΚΤ. 

Β) Με τθ λιξθ τθσ υποτροφίασ: Βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του οικείου Σμιματοσ ι χολισ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ζχει κατατεκεί θ πρόταςθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τον οριςμό 

Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ κρίςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.  

Γ) Μετά τθ λιξθ τθσ υποτροφίασ και εντόσ τριμινου, το αργότερο: Βεβαίωςθ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ ενϊπιον τθσ Επταμελοφσ Επιτροπισ ι τίτλοσ αναγόρευςθσ ςε διδάκτορα που κα 

ςυνοδεφονται από αντίγραφο τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

6.  α.  Αδυναμία υποβολισ διδακτορικισ διατριβισ – ςυνζπειεσ  

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ολοκλθρωκεί θ διδακτορικι διατριβι ςφμφωνα με τουσ παραπάνω 

όρουσ, εκτόσ των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, οι υπότροφοι υποχρεοφνται να επιςτρζψουν το ςυνολικό 

ποςό τθσ υποτροφίασ που ζλαβαν ζπειτα από ςχετικι ειδοποίθςθ που κα τουσ απευκφνει το ΙΚΤ. 

 β. Σροποποίθςθ του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ 

Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Γ..Ε., χωρίσ 

τθν ουςιϊδθ αλλαγι του κζματοσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, δεδομζνου ότι αυτό ζχει αξιολογθκεί για τθ 

χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ και αποτελεί ουςιϊδθ όρο τθσ. 

Επίςθσ, οι υπότροφοι που εκπονοφν διδακτορικι διατριβι ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», του ΕΠΑ 2014-2020, υποχρεοφνται να 

μνθμονεφουν ςτισ επιςτθμονικζσ τουσ εργαςίεσ τα εξισ: «Θ υλοποίθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ 

ςυγχρθματοδοτικθκε μζςω τθσ Πράξθσ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», του ΕΠΑ 2014-2020 με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 

Σαμείου.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ 

 ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

Θ υποτροφία δεν διακόπτεται αν ο υπότροφοσ κατά τθ διάρκειά τθσ τφχει και υποτροφίασ κινθτικότθτασ, μζςω 

των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων που διαχειρίηεται το ΙΚΤ, προκειμζνου να πραγματοποιιςει ζρευνα ςτο 

εξωτερικό.  τθν ανωτζρω περίπτωςθ, ο υπότροφοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει το ΙΚΤ, προςκομίηοντασ 

βεβαίωςθ από τθν Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι, ςτθν οποία κα αναγράφονται:  

i. Σο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετζχει. 

ii. Σο χρονικό διάςτθμα που κα διανυκεί ςτο εξωτερικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ 

 

τουσ υποτρόφουσ χορθγοφνται μεικτά μθνιαία τροφεία φψουσ οκτακοςίων δζκα ζξι ευρϊ και ενενιντα λεπτϊν 

(816,90 €), ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται οι εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ καταβολι των τροφείων γίνεται ςε τριμθνιαία βάςθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υπότροφοσ κα είναι ςυνεπισ 

ςτισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και τον κανονιςμό του ΙΚΤ.  Θ αποπλθρωμι των τροφείων 

πραγματοποιείται μετά τθν κατάκεςθ των τελικϊν παραδοτζων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

ΛΟΙΠΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 

Οποιαδιποτε ηθτιματα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του εν λόγω προγράμματοσ υποτροφιϊν και δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα, ρυκμίηονται με αποφάςεισ του Δ. . του ΙΚΤ. 

Ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

                               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Περαιτζρω πλθροφορίεσ και τυχόν διευκρινίςεισ παρζχονται από το Σμιμα Διαγωνιςμϊν του Ιδρφματοσ Κρατικϊν  

Τποτροφιϊν (ΙΚΤ), Λεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234, Νζα Ιωνία, κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Επιπροςκζτωσ, οι αιτοφντεσ μποροφν να επικοινωνοφν με το ΙΚΤ, για τυχόν διευκρινίςεισ, ςτα τθλζφωνα:  

210-3726350, 210-3726394 και 210-3726395, 210-3726397κακϊσ και ςτα e-mail: sotiropoulou@iky.gr, 

katgiannou@iky.gr και mariaeroto@iky.gr. 

------ 

 Ο Πρόεδροσ  
του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΚΤ 

 
 
 
 
 

Κυριάκοσ Ακαναςίου 
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α. 
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