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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β
ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 -15

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 114232/Β7/21-7-2014
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2024/Β/25-7-2014)
προκηρύσσει συνολικά 10 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες». Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Αρχαίος και Βυζαντινός Πολιτισμός

2

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών

2

Φιλοσοφία και Παιδαγωγική

2

Γλωσσολογία και Λογοτεχνία

2

Πολιτικές Επιστήμες

2

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε μια από τις ανωτέρω εξειδικεύσεις, οι θέσεις δύνανται να
μεταφερθούν σε άλλη εξειδίκευση, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Οι υποψήφιοι με ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με
βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω.
γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά το ακαδ. έτος 2014-2015, των οποίων το θέμα και η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή ορίστηκαν από 1η/9/2013 έως και την 31η /8/2014.
δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1) της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000,00€.
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στ) Οι υποψήφιοι που δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από την έναρξη της χρηματοδότησης.
ζ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι:
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ’
αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι
υποψήφιοι που έχουν αναβολή κατάταξης οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης
αναβολής, επαρκούς για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση.
Η έναρξη της υποτροφίας γίνεται περιοριστικά εντός του ακαδ. έτους 2014-2015.
Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης της υποτροφίας, ή ενδιάμεσα.
Η καταβολή της υποτροφίας ξεκινά από το ακαδ. έτος 2014-2015 και δεν χορηγούνται αναδρομικά τροφεία στους
υποψηφίους διδάκτορες που έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδ. έτος 20132014.
Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι κάτοχοι άλλου διδακτορικού τίτλου.
Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για τον ίδιο
τίτλο σπουδών.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά απορρίπτονται.
Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι
τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
10 Σεπτεμβρίου 2014
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία
παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο 10/9/2014 από το ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο
του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα
πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της
αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του
φακέλου στο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής αίτησης
και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση
απορρίπτεται.
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Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις,
προβλεπόμενες στο Ν. 1599/1986.
Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε
τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά
δικαιολογητικά:

i.

Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ii.

Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.1, ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών όπου θα
αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου (από 7,00 και άνω) με ακρίβεια
δύο δεκαδικών ψηφίων.

iii.

Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολύ Καλής γνώσης (επιπέδου C1, βάσει του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Γλωσσομάθειας) της Αγγλικής γλώσσας.

iv.

Βεβαίωση Γ.Σ.Ε.Σ. Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναγράφεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
και το θέμα της διατριβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92). Ο ορισμός της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος δεν μπορεί να είναι
προγενέστερος της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και μεταγενέστερος της 31ης Αυγούστου 2014.

v.

Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ότι το θέμα της διδακτορικής
διατριβής εμπίπτει στην εξειδίκευση που έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου.

vi.

Για τους άνδρες υποψηφίους: πιστοποιητικό τύπου Α.΄ Σε περίπτωση αναβολής
κατάταξης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

vii.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το ατομικό δηλωθέν εισόδημα του
τελευταίου οικονομικού έτους.

viii.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας
του δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε δημόσιο
ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ix.

Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

x.

Τίτλος διδακτορικού και σύντομη περιγραφή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
(έως 2.000 λέξεις)2.

1

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 αλλοδαπής, 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 χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών
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).
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Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση και τα
ακόλουθα (εφόσον διατίθενται):

Έως τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές (1Ο,

xi

2Ο, κλπ. όνομα), με δείκτη απήχησης (impact factor)3 και σε συναφές αντικείμενο.
xii

Έως τρεις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή διεθνή
συνέδρια με κριτές (1Ο , 2Ο , κ.λπ. όνομα).

xiii

Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος
ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος
μνεία).

Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υπό προκήρυξη εξειδικεύσεις και δεν συνοδεύονται από όλα τα
ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως με τον τρόπο και εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν αξιολογούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης θα γίνει από επιτροπή
αξιολόγησης απαρτιζόμενη από δύο έως πέντε εξωτερικούς αξιολογητές από το Μητρώο του ΙΚΥ και
σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΙΚΥ, οι οποίοι επιλέγονται, βάσει της επιστημονικής και ακαδημαϊκής τους
προσφοράς στις προκηρυγμένες εξειδικεύσεις. Η επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τους υποψηφίους βάσει
των ακολούθων κριτηρίων:

Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες.
α. Βαθμός βασικού πτυχίου (από 7,00 και άνω) με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός
πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2 (14-20 μόρια).
β. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο, 2ο, κλπ. όνομα), με
δείκτη απήχησης (impact factor)4 και σε συναφές αντικείμενο: αναφορά έως τριών δημοσιεύσεων (012 μόρια).

2

Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης διδακτορικής διατριβής: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη
δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε)
Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία
δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

3

Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ICI.

4

Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ICI.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν έως τρεις δημοσιεύσεις στις οποίες συμμετείχαν ως πρώτο,
δεύτερο, κλπ. όνομα. Για κάθε δημοσίευση μπορούν να λάβουν έως τέσσερα μόρια (όταν
αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή έως δύο μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα).
γ. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ.
όνομα) με κριτές : έως τρεις παρουσιάσεις (0-6 μόρια).
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν έως τρεις παρουσιάσεις σε συνέδρια όπου μετείχαν ως
πρώτοι, δεύτεροι, κλπ. ομιλητές. Για κάθε παρουσίαση μπορούν να λάβουν δύο μόρια (όταν
αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή ένα μόριο (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα).
δ. Ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη
διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία): αναφορά έως τριών
βραβείων (0-12 μόρια)5.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν έως τρία βραβεία που αποκτήθηκαν μέσω ελληνικών ή
διεθνών διαγωνισμών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 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).
ε. Θέμα διδακτορικής διατριβής και σύντομη περιγραφή αυτού (1-20 μόρια).
Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 20 μόρια δεν
περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων υποτρόφων του προγράμματος.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων
υποτρόφων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και ανά εξειδίκευση. Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
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 παραδεκτές.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστης εξειδίκευσης, η επιλογή του/ των
υποψηφίου/ων υποτρόφων θα γίνει από την ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
παρούσας καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή
επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και
επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο
υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

5

Στο κριτήριο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μόνο βραβεία/ διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε
επιστημονικούς διαγωνισμούς. Βραβεία λόγω επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα του Ι.Κ.Υ., από δήμους,
δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς κ.α. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται.

: 979-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 36 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του
υποτρόφου. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θα γίνει βάσει της βεβαίωσης της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον
ορισμό της τριμελούς και του θέματος και δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου
2014, αν και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα έχει ξεκινήσει από το ακαδ. έτος 2013-2014.
Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η 31η/8/2017.
Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ:
α) τον τίτλο αναγόρευσης σε διδάκτορα, β) παρουσίαση εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές
συνέδριο και γ) δημοσίευση μίας τουλάχιστον ερευνητικής εργασίας (όχι ανασκόπησης).

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του υποψηφίου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης
των παραδοτέων έως 31/12/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος οι υπότροφοι θα καταθέτουν εξαμηνιαία
έκθεση προόδου στο ΙΚΥ.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και αθέτησης του
συμφωνητικού, ο υπότροφος υποχρεούται σε πλήρη επιστροφή όλων των καταβληθέντων ποσών,
όπως ακριβώς ορίζεται και για όλα τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους
υποτρόφους, δηλαδή στα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης
δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6 %
χαρτόσημο υποτροφιών).
Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων ευρώ (800,00€).

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.
Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Έφη Κ. Μπάσδρα
Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

