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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της
Ελλάδας»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» 2014-2020.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε
υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), προκηρύσσει 500 θέσεις
υποτροφιών αριστείας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να
ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υποτροφιών
απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί
το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή υποτροφίας με διάρκεια χρηματοδότησης έως 16 μήνες.
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πρέπει να έχουν ξεκινήσει
το διδακτορικό τους μετά την 01/05/2017 και το αργότερο έως την 30/06/2019 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα στην Ελλάδα, με δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014.
Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους: 1.
Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και
Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές
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Επιστήμες, βάσει της κλείδας, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας του αρχείου
διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Η κατανομή των θέσεων υποτροφιών στους
ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους θα γίνει βάσει του τύπου:
(Xi/Y) * Ζ, όπου:
Χi: το πλήθος των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών που υποβλήθηκαν στον επιστημονικό κλάδο i,
Υ: το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών όλων των επιστημονικών κλάδων
Z: το πλήθος των υποτροφιών που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από
τον παρακάτω πίνακα ενώ οι δυνατές εξειδικεύσεις, ανά επιστημονικό τομέα και κλάδο, περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων-υποψηφιοτήτων.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
3.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

4.
5.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
6.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
7.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Γεωργικές Επιστήμες
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές &Νομικές Επιστήμες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
3.
Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
2.

Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη
υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.

4.

Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία,
οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

5.

Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των
δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων
θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.

6.

Για τους σκοπούς της παρούσας:

2/33

ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
(α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος
με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος·
(β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)·
(γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και
συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο
Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς)
φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις
εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.
7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει
δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι
συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥΥποτρόφου.
Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο
τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς
ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπότροφοι δύνανται να
λάβουν τροφεία έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας υπό τον όρο να
αναρτήσουν τελική έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν δεν
υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση το ποσό της υποτροφίας περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα
μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
της περίπτωσης v της παρ 4 του κεφ. Ζ της παρούσας πρόσκλησης.
8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες
διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι
οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την
υποβάλουν κατ' αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
κατωτέρω.
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2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

2.1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως 30/3/2022 και ώρα Ελλάδος 17:00 στην
διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr/
2.2 Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά
στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων οι οποίοι έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα.
2.3 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης
καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του ΙΚΥ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά
του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.
2.4 Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δηλώνει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε
ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος
προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.
2.5 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική
υποβολή της.
2.6 Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι:
α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων και της σχετικής ΚΥΑ καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη
διακριτική ευχέρειά του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών
με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο,
β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής του Κεφαλαίου Β΄ της πρόσκλησης,
γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων,
δ) δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα,
ε) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει
οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ,
στ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
αορίστου χρόνου,
ζ) δεν θα λαμβάνει, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνει την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη
υποτροφία.
2.7 Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε
μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):2.7.1. Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου
“Europass” κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι
συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι
επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή
εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής
διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και
εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής, καθώς και η σημαντική
συμμετοχή του υποψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.
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2.7.2. Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β)
Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και
(στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες,
αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-πρότασης. Η
διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 διαδοχικούς μήνες επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης.
2.7.3. Περίληψη πρότασης διδακτορικής διατριβής (abstract), αναρτάται το ίδιο έγγραφο του σημείου
α της παραγράφου 2.7.2.
2.7.4. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των
λέξεων).
2.7.5. Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται:
α) ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη
διδακτορικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας β) ότι το θέμα της διδακτορικής
διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο
Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του.
2.8 Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
ν. 1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως
και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της
προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.
2.9 Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής
διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών
του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του
επιστημονικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση
υποψηφιότητάς τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3.

I.
II.
III.
IV.
V.

Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή – Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι
θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι
υποψήφιοι οφείλουν, έως τις 9/4/2022, να την αποστείλουν, σε εκτυπωμένη μορφή, αποκλειστικά
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) στο Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία), συνοδευόμενη
υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από
αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):
Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου
αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Περίληψη πρότασης διδακτορικής διατριβής (abstract) εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη
ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη
ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται
ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι
η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη
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διδακτορικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας β) ότι το θέμα της διδακτορικής
διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο
Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης.
VI. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
VII. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος
προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα αναγράφεται ο
τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν
βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού
πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται
απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο
βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97) και μοριοδοτείται με πέντε (5) κατά
τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Δ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που σε
πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 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
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».
VIII. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία θα αναγράφονται:
α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή θα πρέπει να έχει οριστεί μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την 30-06-2019.
IX. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020.
X.

Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η
διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη
διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που
αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο
υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες
από τον Νόμο 3421/2005 (Α΄ 302) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της
υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.

4.

Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
4.1 Η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Οι μη
επιλέξιμες αιτήσεις (κατά το εδάφιο 4.3 της παρ. 4, του κεφ. Γ της παρούσας) τοποθετούνται σε πίνακα μη
επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι εγκεκριμένοι πίνακες
επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.
4.2 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν
κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής.
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4.3 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β, ή δεν
είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
είναι εκπρόθεσμες απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.
4.4 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις
κατατίθενται στο ΙΚΥ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διαμέσου
εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι ενιστάμενοι
υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριάντα
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.
4.5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.4 του παρόντος Κεφαλαίου οι οριστικοί
πίνακες επιλέξιμων αιτήσεων και μη επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1.

Αξιολόγηση αιτήσεων

1.1 Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα στις επιλέξιμες αιτήσεις του
οριστικού πίνακα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από
ανεξάρτητους αξιολογητές, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών
προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», 2014-2020.
1.2 Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχετικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΚΥ και είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ όλων των καθηγητικών βαθμίδων
ή εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας και προκύπτουν από την Ολοκληρωμένη
Πλατφόρμα Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
1.3 Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται
αυτοματοποιημένα μέσω της προαναφερόμενης ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης βάσει ειδικού
αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνάφεια της πρότασης διδακτορικής διατριβής με την
επιστημονική κατάρτιση κάθε αξιολογητή στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.
Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των
αναθέσεων, παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, δικαιοδοσία και ευθύνη του ΔΣ του ΙΚΥ, όπως
ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 81 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης
2.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως
εξής:
2.

Α. Βαθμός πτυχίου: 5-10 μόρια με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων αποδίδει τον αντίστοιχο αριθμό
μορίων.
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Β. Βιογραφικό σημείωμα: 0-20 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση
επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η
αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.
Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής: 0-70 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού
ψηφίου.
[ i ] αρτιότητα και πρωτοτυπία: 0 – 30 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
[ ii ] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και η καλή εξέλιξη του διδακτορικού, όπως πιστοποιείται ενδεικτικά από
επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σε θέματα
συναφή με το θέμα της διατριβής: 0 – 40 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.
2.2 Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του
βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής
απόκλισης μεγαλύτερης των είκοσι (20) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή. Η
τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή
από το μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους
ισαπέχουν.
3. Κατάταξη υποψηφίων - Επιλογή δικαιούχων υποτρόφων
3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει Πίνακα
κατανομής των θέσεων υποτροφιών, ανά επιστημονικό κλάδο, βάσει του τύπου που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο Α της παρούσας [(Xi/Y)*z]. Οι απαιτούμενες στρογγυλοποιήσεις σε ακέραιο (προς τα πάνω ή
προς τα κάτω), για την εφαρμογή του τύπου αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Βάσει
του πίνακα κατανομής θέσεων καταρτίζονται οι πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων με φθίνουσα σειρά
βαθμού αξιολόγησης, ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο).
3.2 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλεγέντων εκάστου επιστημονικού κλάδου,

προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας:
i) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, ii) στο βαθμό πτυχίου, iii) στο βιογραφικό
σημείωμα και iv) στο χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες
υποψήφιοι .
3.3 Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το βαθμό ή τη διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα

κριτήρια μοριοδότησης του Β και Γ της παρ. 2.1, δεν εξετάζονται.
3.4 Ο πίνακας κατανομής των θέσεων υποτροφιών και οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ
(www.iky.gr).
3.5 Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου εντός τριών (3) μηνών από την

ανακοίνωση των Πινάκων της παραγράφου 3.1. του παρόντος Κεφαλαίου, επιλέγεται επιλέξιμος
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υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τηρουμένης της σειράς
κατάταξης και του προβαδίσματος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.3 του
παρόντος.

1.
2.
3.

4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία
συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.
Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θεωρείται η ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ
των οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.
Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τους δεκαέξι (16)
διαδοχικούς μήνες. Σε περίπτωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία της επιτυχούς
υποστήριξης.
Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής εντός της μέγιστης διάρκειας της
υποτροφίας (16 μηνών) επέρχονται σε βάρος του υποτρόφου οι συνέπειες της παρ. 8 του κεφαλαίου Ζ της
παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην
οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα
και τελικό παραδοτέο, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2.

Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι
επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει
το ΙΚΥ.

3.

Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης και την έκδοση
σχετικής απόφασης του ΙΚΥ.

1.
2.

3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και του
Κανονισμού.
Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο ΙΚΥ τα απαραίτητα κονδύλια και
υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών
σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.
Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν
διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν
πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την
κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
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4.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ο/η υπότροφος οφείλει:
να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία
έχει επιλεγεί και να λάβει το διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής
επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής
διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη
όρο της,
να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της υποτροφίας βεβαίωση της
Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στη διδακτορική του διατριβή τα εξής: ¨Η
υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης
υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»
να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την
υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των
στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
κ.λπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική
ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr),
να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα
υποδειχθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως ζητηθεί. Η
έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκρισή τους από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η υπότροφος οφείλει να
υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα παραδοτέα:
α) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 3η, 5η έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται από
τον ίδιο τον υπότροφο,
β) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου(1η, 2η εξαμηνιαία έκθεση προόδου) που συντάσσονται και
υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, βάσει των οποίων θα πιστοποιείται η πρόοδος
της διδακτορικής διατριβής του υποτρόφου και θα προσδιορίζεται σαφώς ο υπολειπόμενος χρόνος
υλοποίησης αυτής,
γ) βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, για τον ορισμό της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που θα επισυναφθεί σε έκθεση προόδου.

vi.

5.

να καταθέσει στο ΙΚΥ ως τελικό παραδοτέο, εντός ενός (1) μήνα από την λήξη της υποτροφίας: α)
βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής και β) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.
Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής-μεταφοράς
σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε Τράπεζα της ημεδαπής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τα τροφεία καταβάλλονται κατόπιν έγκρισης του ενδιάμεσου

παραδοτέου της αντίστοιχης περιόδου,
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ii. η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση του προβλεπόμενου τελικού

παραδοτέου βάσει του ΚΕΦ.Ζ παρ. 4vi, τον έλεγχο και την έγκρισή του από το ΙΚΥ.
6.
Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την
προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη
πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν
οι υποτροφίες κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ,
προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το ΙΚΥ, προσκομίζοντας βεβαίωση από την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει
αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και β) το
χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.
7.
Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάληψη
δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής (πρακτική άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση
ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση
έγκρισης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική
βεβαίωση που προσκομίζεται στο ΙΚΥ με ευθύνη του/της υποτρόφου.
8.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου, εκτός
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό της
καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
ή απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση ή καθυστέρηση στην υποβολή ενός
ή περισσοτέρων παραδοτέων. Σε περίπτωση αιτιολογημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας, ως
τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία τριμηνιαία έκθεση προόδου.
10. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του
υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να
αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας
ή των περιπτώσεων που υφίσταται απρόβλεπτη κατάσταση, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ,
κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την
υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του/της
υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

1.
2.

3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων
δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον
ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.
Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν
περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών στα τηλέφωνα 2103726-395, -353, -345, -326, -324 και -346, καθώς και στο e-mail:

diagwnismoi@iky.gr
Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726376 ή μέσω
του email: ikywebsupport@iky.gr
------

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομοτ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
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«Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Επιστημονικά πεδία και εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό κλάδο και τομέα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ηθική στις φυσικές επιστήμες
Το κοινωνικό φύλο στις φυσικές επιστήμες
Ορυκτολογία
Παλαιοντολογία
Γεωχημεία και γεωφυσική
Φυσική γεωγραφία
Φυσική Γεωδαισία, Δορυφορική Γεωδαισία
Γεωλογία
Ηφαιστειολογία

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιστήμες περιβάλλοντος
Μετεωρολογία και φυσική της ατμόσφαιρας
Κλιματολογία
Ωκεανογραφία
Υδρολογία
Υδάτινοι πόροι
Σεισμολογία, τεκτονική
Γεωπληροφορική και ανάλυση χωρικών δεδομένων
Συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, χαρτογραφία
Άλλα αντικείμενα Γεωλογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος
Μαθηματική Ανάλυση
Στατιστική και πιθανότητες
Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση
Άλγεβρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γεωμετρία
Διαφορικές Εξισώσεις
Αριθμητική Ανάλυση
Θεωρία Ελέγχου
Δυναμικά Συστήματα
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Μαθηματική Λογική
Ασφαλιστικά Μαθηματικά
Μιγαδική Ανάλυση
Θεωρία Παιγνίων
Θεωρία Γράφων
Θεωρία Πληροφορίας
Άλλα αντικείμενα μαθηματικών
Ατομική φυσική, μοριακή φυσική, φυσικοχημεία
Φυσική συμπυκνωμένης ύλης
Σωματιδιακή φυσική, θεωρία πεδίων
Πυρηνική φυσική
Φυσική των συνεχών μέσων
Οπτική
Ακουστική
Αστρονομία και αστροφυσική
Κοσμολογία
Κλασική φυσική
Σχετικότητα
Κβαντομηχανική
ΦΥΣΙΚΗ

Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική
Φυσική στερεάς κατάστασης
Φυσική υψηλών ενεργειών
Μαθηματική φυσική
Στατιστική φυσική
Φυσική πλάσματος
Κβαντική οπτική, κβαντική πληροφορία, κβαντικοί υπολογιστές
Νανοφυσική, νανοφωτονική, νανοηλεκτρονική, νανοηλεκτρομηχανική
Βιοφωτονική και ιατρικές εφαρμογές
Μετρολογία
Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία
Άλλα αντικείμενα Φυσικής
Οργανική χημεία

ΧΗΜΕΙΑ
Ανόργανη και πυρηνική χημεία
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Φυσικοχημεία, χημεία πολυμερών, ηλεκτροχημεία
Κολλοειδή Συστήματα και Διαλύματα
Αναλυτική χημεία
Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία
Μοριακή χημεία
Χημικές αντιδράσεις, μηχανισμοί, δυναμικές, κινητικές και καταλυτικές
αντιδράσεις
Ηλεκτροχημικές μέθοδοι
Χημεία της ατμόσφαιρας
Τυποποίηση
Θεωρητική και υπολογιστική χημεία
Κλινική χημεία
Πετροχημικά
Περιβαλλοντική χημεία
Χημεία τροφίμων
Φαρμακευτική χημεία
Τεχνολογία τροφίμων
Άλλα αντικείμενα Χημείας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Αεροναυτική
Φυσική και μηχανική πτήσεων
Αεροναυπηγική

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνολογίες προώθησης
Ηλεκτρονικά, συστήματα και εξοπλισμός αεροσκαφών
Σχεδίαση και κατασκευή
Συστήματα δεδομένων και λογισμικό
Συστήματα ενέργειας
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Συστήματα ελέγχου
Συστήματα επικοινωνίας
Συστήματα προσομοίωσης
Άλλα αντικείμενα αεροναυτικής μηχανολογίας και τεχνολογίας
διαστήματος
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίας αεροσκαφών
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίας διαστήματος
Τεχνολογία τροφίμων
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ηθική στις επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας
Κοινωνικό φύλο στις επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας
Τοπογραφία
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
Πολεοδομία
Συντήρηση, αναστήλωση μνημείων
Βιομηχανικό σχέδιο
Αστικός σχεδιασμός, Αστικό περιβάλλον
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αρχιτεκτονική τεχνολογία
Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Ιστορία της αρχιτεκτονικής
Μουσειολογία
Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής
Άλλα αντικείμενα
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Ιστορία της τέχνης
Τεχνητά όργανα
Βιοτεχνητά όργανα

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τεχνολογία ιατρικών εργαστηρίων
Άλλα αντικείμενα βιοϊατρικής τεχνολογίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογίες βιοεπεξεργασίας
Βιοϋλικά
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Βιοτεχνολογία τροφίμων
Βιοκαύσιμα
Άλλα αντικείμενα βιομηχανικής βιοτεχνολογίας
Παράλληλος προγραμματισμός
Θεωρητική πληροφορική
Θεωρία γλωσσών προγραμματισμού
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα
Δομές δεδομένων
Δίκτυα Υπολογιστών
Κινητά συστήματα
Βιοπληροφορική
Συστήματα ασφάλειας, κρυπτογραφία
Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας
Επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής
Λειτουργικά Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων
Τεχνητή νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άλλα αντικείμενα πληροφορικής και υπολογιστών
Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες
Δομοστατική
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Εδαφομηχανική
Υδραυλική

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Μεταφορές και συγκοινωνιακές υποδομές
Άλλα αντικείμενα επιστημών πολιτικού μηχανικού
Επιστήμες πολιτικού μηχανικού
Κατασκευές
Ναυπηγική
Μηχανική υλικών

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία πορωδών υλικών
Τεχνολογία κεραμικών υλικών
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Τεχνολογία λεπτών υμενίων
Βιοϋλικά
Τεχνολογία «έξυπνων» υλικών
Τεχνολογία ξύλου και χαρτιού
Τεχνολογία υφασμάτων
Νανοϋλικά
Συντήρηση έργων τέχνης, αντικειμένων
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίας υλικών
Χημική μηχανική (βιομηχανία, εγκαταστάσεις, υλικά)
Τεχνολογίες χημικών διεργασιών
Τεχνολογίες φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τεχνολογίες προηγμένων υλικών
Τεχνολογίες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης υλικών
Άλλα αντικείμενα χημικού μηχανικού
Άλλα αντικείμενα επιστημών χημικού μηχανικού
Ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική τεχνολογία
Ρομποτική και συστήματα αυτόματου ελέγχου
Τηλεπικοινωνίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υλισμικό και αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ηλεκτρομαγνητικές Εφαρμογές
Συστήματα Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας
Άλλα αντικείμενα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής τεχνολογίας
Θερμοδυναμική
Μηχανολογία

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμοσμένη μηχανική
Μηχανική ήχου
Μηχανική οχημάτων
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Μηχανική Ρευστών
Ηλεκτρομηχανική
Άλλα αντικείμενα μηχανολογίας
Νανοϋλικά
Νανομηχανική
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Νανοηλεκτρονική
Άλλα αντικείμενα νανοτεχνολογίας
Μελέτη πλοίου και θαλασσίων μεταφορών
Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Ναυτική Μηχανολογία
Θαλασσίων Κατασκευών
Άλλα αντικείμενα ναυπηγικής
Βιοκαύσιμα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαγνωστικές βιοτεχνολογίες
Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντική βιοτεχνολογίας
Μηχανική των ωκεανών και της θάλασσας
Περιβαλλοντική και γεωλογική μηχανική
Ενέργεια και ορυκτά καύσιμα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Μεταλλειολογία και μεταλλουργία
Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντικής μηχανικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αγροτική οικονομία
Ηθική στις γεωπονικές επιστήμες
Εδαφολογία

ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ

Δασολογία
Γεωπονική
Ιχθυολογία
Φυτικής παραγωγής
Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Άλλα αντικείμενα γεοπονίας, δασολογίας και ιχθυολογίας
Ζωικής και φυτικής παραγωγής
Ζωολογία
Ζωικής παραγωγής, γαλακτοκομία

ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

Κτηνιατρική
Εμβιομηχανική
Γεωργική βιοτεχνολογία
Τεχνολογία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και οργανισμών
Άλλα αντικείμενα ζωολογίας και γαλακτοκομίας
Ζωολογία και γαλακτοκομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ιατροδικαστική
Υγεία της σεξουαλικότητας
Τοξικολογία
Ανατομία και μορφολογία
Γενετική
Ανοσολογία

ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Νευροεπιστήμη και ψυχοφυσιολογία
Φαρμακευτική
Φυσιολογία
Κυτταρολογία
Παθολογία
Άλλα αντικείμενα βασικής ιατρικής
Κυτταρική βιολογία, μικροβιολογία
Ιολογία
Βιοχημεία
Μοριακή βιολογία

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Βιοϊατρικές ερευνητικές μέθοδοι
Μυκητολογία
Βιοφυσική
Γενετική και κληρονομικότητα
Βιολογία της αναπαραγωγής
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Αναπτυξιακή βιολογία
Βοτανολογία
Ζωολογία, ορνιθολογία, εντομολογία, επιστήμες της συμπεριφοράς
Θαλάσσια βιολογία
Λιμνολογία
Οικολογία
Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Άλλα αντικείμενα της βιολογίας
Ιολογία
Πρωτεομική
Βιολογία κυττάρων και μηχανισμοί μοριακής μεταφοράς
Ενζυμολογία
Μεταβολισμός
Δομική βιολογία
Βιοχημικές μέθοδοι έρευνας
Υπολογιστική βιολογία
Νευροβιολογία
Εξελικτική βιολογία
Βιοστατιστική
Βιοπληροφορική
Βιολογία συστημάτων
Άλλα αντικείμενα βιολογίας
Βιοχημεία και μοριακή βιολογία
Παρασιτολογία
Επιδημιολογία
Νοσηλευτική
Διατροφολογία, διαιτολογία
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δημόσια και περιβαλλοντολογική υγεία
Τροπική ιατρική
Μολυσματικές νόσοι
Ιατρική της Εργασίας
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Ιατρική του αθλητισμού
Ιατρική ηθική
Αντιμετώπιση εξαρτήσεων
Πολιτικές υπηρεσιών υγείας
Άλλα αντικείμενα επιστημών υγείας
Βιοϋλικά
Σχετικές τεχνολογίες
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άλλα αντικείμενα ιατρικής βιοτεχνολογίας
Ηθική της βιοτεχνολογίας
Ανδρολογία
Μαιευτική και Γυναικολογία
Παιδιατρική, Νεογνολογία
Καρδιολογία και Αγγειολογία
Ασθένειες περιφερειακού αγγειακού συστήματος
Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία
Πνευμονολογία
Επείγουσα ιατρική
Αναισθησιολογία
Ορθοπεδική

ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ

Γενική Χειρουργική
Ραδιολογία, πυρηνική ιατρική και ιατρική απεικόνιση
Παθολογική Ανατομική
Ακτινολογία, Ακτινοδιαγνωστική
Ιατρική Βιοπαθολογία, Διαγνωστική Μικροβιολογία
Μεταμοσχεύσεις
Οδοντιατρική, στοματική χειρουργική
Δερματολογία, αφροδισιολογία
Αλλεργιολογία
Ρευματολογία
Ενδοκρινολογία, ασθένειες μεταβολισμού
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Γαστρεντερολογία, ηπατολογία
Ουρολογία, νεφρολογία
Ογκολογία, Ακτινοθεραπευτική
Οφθαλμολογία
Ωτορινολαρυγγολογία
Ψυχιατρική
Νευρολογία
Γηριατρική
Γενική και εσωτερική ιατρική
Άλλες κλινικές οντότητες
Ολιστική, εναλλακτική ιατρική
Νευροχειρουργική
Καρδιοχειρουργική
Χειρουργική Παίδων
Χειρουργική Θώρακος
Μικροχειρουργική
Τραυματολογία
Πλαστική χειρουργική
Ιατροδικαστική
Ιατρική Φυσική
Υγεία της σεξουαλικότητας
Άλλα αντικείμενα κλινικής & εργαστηριακής ιατρικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

Πολιτισμικές σπουδές
Σπουδές φύλου
Αρχαία ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Μεσαιωνική και βυζαντινή ιστορία
Νεότερη ιστορία
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Σύγχρονη ιστορία
Οικονομική ιστορία
Κοινωνική ιστορία
Παγκόσμια ιστορία
Ευρωπαϊκή ιστορία
Τοπική ιστορία
Ιστορία και Διαπολιτισμός
Τουρκική, Οθωμανική και αραβική ιστορία
Ιστοριογραφία και θεωρία της ιστορίας
Θεωρία και ιστορία της αρχαιολογίας
Επιγραφική
Νομισματική
Προϊστορική αρχαιολογία
Κλασική αρχαιολογία
Αιγυπτιολογία
Μεσαιωνική και βυζαντινή αρχαιολογία
Υποβρύχια αρχαιολογία
Αρχαιολογία του τοπίου
Περιβαλλοντική αρχαιολογία
Μουσειολογία
Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστική κληρονομιά
Άλλα αντικείμενα ιστορίας και αρχαιολογίας
Ιστορία τέχνης
Μουσικολογία
Υπολογιστική Μουσικολογία
Θεατρολογία
ΤΕΧΝΕΣ
Σπουδές κινηματογράφου, τηλεόρασης, ραδιόφωνου
Επιμέλεια Εκθέσεων
Θεωρία της Τέχνης
Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Τέχνη και Νέα Μέσα / Τεχνολογίες
Τέχνη και επιτελεστικές πρακτικές
Τέχνη και Πολιτική
Ιστορία και Θεωρία Φωτογραφίας
Αισθητική ή Αισθητικές Θεωρίες
Μουσειολογία
Άλλα αντικείμενα τεχνών
Κλασική φιλολογία
Βυζαντινή φιλολογία
Νεοελληνική φιλολογία
Συγκριτική Φιλολογία
Μεταφρασιολογία, Λεξικογραφία
Ελληνική παλαιογραφία
Λατινική παλαιογραφία
Θεωρητική γλωσσολογία
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Κοινωνιογλωσσολογια
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Ιστορική, συγκριτική γλωσσολογία
Βαλκανική γλωσσολογία
Ελληνική γλωσσολογία
Αγγλική και Αμερικάνικη πεζογραφία
Αγγλική γλωσσολογία
Αγγλική και Αμερικάνικη ποίηση και θέατρο
Αγγλικός και Αμερικάνικος πολιτισμός-λογοτεχνία
Γαλλική πεζογραφία
Γαλλική γλωσσολογία
Γαλλική ποίηση και θέατρο
Γαλλικός πολιτισμός
Ιταλική, λατινική λογοτεχνία
Ιταλική, λατινική γλωσσολογία
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Ιταλική, λατινική ποίηση και θέατρο
Ιταλικός και λατινικός πολιτισμός
Γερμανική λογοτεχνία
Γερμανική γλωσσολογία
Γερμανική ποίηση και θέατρο
Γερμανικός πολιστιμός
Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία
Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη γλωσσολογία
Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη ποίηση και θέατρο
Ισπανικός και Λατινοαμερικάνικος πολιτισμός
Ρωσική και σλαβική φιλολογία και λογοτεχνία, σλαβικές σπουδές
Άλλα αντικείμενα φιλολογίας, λογοτεχνίας και γλωσσολογίας
Αισθητική φιλοσοφία
Λογική
Ιστορία της φιλοσοφίας
Επιστημολογία και φιλοσοφία της επιστήμης
Μεταφυσική
Ηθική
Φιλοσοφία του νου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΗΘΙΚΗ,
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

Θεολογία
Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία
Θρησκευτικές σπουδές
Αρχαία φιλοσοφία
Ηπειρωτική φιλοσοφία
Αναλυτική φιλοσοφία
Φιλοσοφία της γλώσσας
Ιστορία επιστημών και τεχνολογίας
Άλλα αντικείμενα φιλοσοφίας, ηθικής, θρησκειολογίας και
επιστημολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Δημόσια Διοίκηση και Διοικητικά Συστήματα
Δημόσιες Πολιτικές
Άλλα αντικείμενα δημόσιας διοίκησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημόσια διοίκηση
Διεθνής διακυβέρνηση
Πολιτικά συστήματα και θεσμοί
Θεωρία οργάνωσης και διοίκησης
Δημογραφία
Λαογραφία
Εθνολογία
Μύθος, τελετουργίες, συμβολικές αναπαραστάσεις, θρησκεία
Εθνογραφία
Ιατρική ανθρωπολογία
Κοινωνική ανθρωπολογία
Πολιτισμική ανθρωπολογία
Οπτική ανθρωπολογία
Συλλογικές ταυτότητες

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Πολυπολιτισμικότητα
Υλική κουλτούρα
Ιστορική ανθρωπολογία
Ανθρωπολογία και Τέχνη, Ανθρωπολιγία της Τέχνης
Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστική κληρονομιά
Κοινωνιολογική θεωρία
Κοινωνική θεωρία
Κοινωνική πολιτική και κράτος πρόνοιας
Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία
Συγκριτική κοινωνιολογία
Πολιτισμική κοινωνιολογία
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Μετανάστευση
Αστική κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία της εργασίας
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Μειονότητες
Κοινωνικά δίκτυα
Κοινωνιολογία της Τέχνης
Πολιτισμικές σπουδές
Σπουδές φύλου
Άλλα αντικείμενα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας
Άλλα αντικείμενα κοινωνικών και ανθρωπολογικών σπουδών
Πολιτική κοινωνιολογία
Δημοσιογραφία
Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία
Επιστήμη της επικοινωνίας
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες τεχνολογίες πληροφορίας
Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς
Σπουδές κινηματογράφου, τηλεόρασης, ραδιόφωνου
Άλλα αντικείμενα ΜΜΕ και Επικοινωνίας
Εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτική
Άτυπη εκπαίδευση
Προσχολική αγωγή
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εκπαίδευση ενηλίκων
Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Τυπική εκπαίδευση
Μη τυπική εκπαίδευση
Ειδική αγωγή
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Διδακτική μαθηματικών
Διδακτική Ξένων Γλωσσών
Μουσική Παιδαγωγική
Άλλα αντικείμενα παιδαγωγικών και διδακτικών επιστημών
Πολιτική Θεωρία
Συγκριτική Πολιτική
Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα
Πολιτικές Ιδεολογίες
Πολιτική Ανάλυση
Πολιτική Κουλτούρα
Πολιτικοί Θεσμοί
Πολιτική Επικοινωνία
Κοινωνικά Κινήματα και Ομάδες Συμφερόντων
Κράτος και Διακυβέρνηση
Πολιτική Κοινωνιολογία
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ιστορική Κοινωνιολογία
Εκλογική Κοινωνιολογία
Εκλογικά Συστήματα/Εκλογική Ανάλυση
Μειονότητες και Μετανάστευση
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Διεθνείς Σχέσεις
Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί
Παγκοσμιοποίηση
Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία
Δημόσιες πολιτικές
Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης
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Άλλα αντικείμενα πολιτικών επιστημών
Ευρωπαϊκές σπουδές
Διεθνείς σχέσεις
Συγκριτική πολιτική
Ιστορική κοινωνιολογία
Εκλογική κοινωνιολογία
Κοινωνικά κινήματα
Συλλογική δράση (συνδικαλισμός, οργανωμένα συμφέροντα)
Κοινωνική θεωρία
Ιστορία των ιδεών και ιδεολογιών
Πολιτική επικοινωνία
Κομματικές οικογένειες
Εξωτερική πολιτική
Αμερικανική πολιτική
Ανάλυση λόγου
Γνωστική ψυχολογία και νευροψυχολογία
Πειραματική ψυχολογία
Κοινωνική ψυχολογία
Κλινική ψυχολογία
Ψυχολογία της προσωπικότητας
Εφαρμοσμένη ψυχολογία (βιομηχανική ψυχολογία, οργανωσιακή
ψυχολογία)
Συμβουλευτική ψυχολογία
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αναπτυξιακή και εξελικτική ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Πειραματική ψυχολογία
Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι (εργοθεραπεία, δραματοθεραπεία,
μουσικοθεραπεία)
Ψυχολογία της υγείας
Λογοθεραπεία
Άλλα αντικείμενα ψυχολογίας
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ΑΔΑ: 63ΡΨ46ΜΤΛΗ-ΟΗΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Πολιτισμική και οικονομική γεωγραφία
Ιστορική γεωγραφία
Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνική γεωγραφία
Πληθυσμιακή γεωγραφία και δημογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πολιτική γεωγραφία
Αστική γεωγραφία
Γεωγραφία υπαίθρου
Άλλα αντικείμενα κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας
Αστικό περιβάλλον (Σχεδιασμός και ανάπτυξη)
Φυσική γεωγραφία
Εγκληματολογία
Ιστορία του δικαίου
Διεθνές δίκαιο
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
Αστικό δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κληρονομικό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
Δίκαιο συμβάσεων
Δίκαιο περιβάλλοντος
Τραπεζικό δίκαιο
Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
Ποινικό δίκαιο
Φιλοσοφία του δικαίου
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Θεσμοί, συστήματα και θεωρία δικαίου
Εμπορικό δίκαιο
Δημόσιο δίκαιο
Οικογενειακό δίκαιο
Δίκαιο ανταγωνισμού
Δικαιώματα καταναλωτή
Άλλα αντικείμενα νομικών επιστημών
Διοίκηση και management
Χρηματοοικονομικά
Marketing
Οικονομετρία και στατιστικές μέθοδοι
Μικροοικονομική θεωρία και πολιτική
Πολιτική οικονομία, οικονομικά και θεσμοί
Οικονομικά της εργασίας, διανομή του εισοδήματος, φτώχεια
Δημόσια οικονομικά
Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, Οικονομική ανάλυση
Διεθνή οικονομικά
Οικονομική θεωρία
Οικονομική ιστορία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ιστορία οικονομικών θεωριών
Περιφερειακή ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
Βιομηχανική πολιτική
Κοινωνική οικονομία
Οικονομικά του περιβάλλοντος
Οικονομικά της ενέργειας
Αγροτική οικονομία
Οικονομικά της υγείας
Οικονομικά του πολιτισμού
Ναυτιλιακές σπουδές
Οικονομικά της τεχνολογίας
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
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Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Κοινωνικές επιχειρήσεις
Λογιστική
Άλλα αντικείμενα οικονομικών και διοίκησης επισχιερήσεων
Οικονομικά, οικονομετρία
Οικονομικά της καινοτομίας
Περιφερειακή ανάπτυξη

--------------------------------------------
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