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Οζα Ιωνία, 22/5/2019
Α.Π.: 11047

ΠΡΟΚΛΘΘ
ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΙΚΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΠΡΑΞΘ
«Ενίςχυςη Μεταδιδακτόρων ερευνητϊν/ερευνητριϊν - Β Κφκλοσ»

Θ Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Σαμείο) μζςω
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Ξάκθςθ»
2014-2020.
ΠΡΟOIΜΙΟ
Σο Κδρυμα Μρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΜΤ), ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ Ξεταδιδακτόρων
ερευνθτϊν/ερευνθτριϊν» - Β Μφκλοσ και κατ’ εφαρμογι των Μανονιςτικϊν Διατάξεων του προγράμματοσ όπωσ
εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρικμ. 63241/Η1/19.04.2019 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ
και Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΜ 1639/τ. Β/13.05.2019), προκθρφςςει εξακόςιεσ μία (601) θζςεισ
υποτροφιϊν για την εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ ςτην Ελλάδα.
Θ Πράξθ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ νζων ερευνθτϊν και ςτθν παραγωγι υψθλϊν ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και
απευκφνεται ςε μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδασ, ι Ερευνθτικϊν
Μζντρων τθσ χϊρασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΣΩΝ ΘΕΕΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ
Ρι 601 κζςεισ υποτροφιϊν κα κατανεμθκοφν ςτουσ εξισ επτά (7) επιςτθμονικοφσ κλάδουσ: 1. Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, 2. Επιςτιμεσ Ξθχανικοφ και Σεχνολογία, 3. Γεωργικζσ Επιςτιμεσ, 4. Ιατρικι και Επιςτιμεσ Τγείασ, 5.
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, 6. Μοινωνικζσ Επιςτιμεσ και 7. Ρικονομικζσ & Οομικζσ Επιςτιμεσ, βάςει του τφπου:
(Xi/Y) * 601, όπου:
Χi: το πλικοσ των αιτιςεων με βακμό αξιολόγθςθσ μεγαλφτερο ι ίςο του 50 ςτον επιςτθμονικό κλάδο i,
Τ: το ςφνολο των αιτιςεων με βακμό αξιολόγθςθσ μεγαλφτερο ι ίςο του 50 (όλων των επιςτθμονικϊν κλάδων).
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Ρι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν μόνο μία αίτθςθ για ζναν Επιςτθμονικό Σομζα και ζναν Μλάδο από τον
παρακάτω πίνακα ενϊ οι δυνατζσ Εξειδικεφςεισ περιλαμβάνονται ςε Παράρτθμα που ςυνοδεφει τθν παροφςα
πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων.

ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΜΝΑΔΡ /
ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΘ ΕΠΕΙΔΙΜΕΤΘ
1. Φυςικζσ Επιςτιμεσ

ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΣΡΞΕΑ

ΦΤΙΜΕ ΕΠΙΣΘΞΕ ΜΑΙ ΕΠΙΣΘΞΕ ΞΘΧΑΟΙΜΡΤ

2. Επιςτιμεσ Ξθχανικοφ και Σεχνολογία
3. Γεωργικζσ Επιςτιμεσ

ΕΠΙΣΘΞΕ ΗΩΘ

4. Ιατρικι και Επιςτιμεσ Τγείασ
5. Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ

ΜΡΙΟΩΟΙΜΕ ΜΑΙ ΑΟΘΡΩΠΙΣΙΜΕ ΕΠΙΣΘΞΕ

6. Μοινωνικζσ Επιςτιμεσ
7. Ρικονομικζσ & Οομικζσ Επιςτιμεσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι πλθροφν ςωρευτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1.

Ζχουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Φ.Ξ.).

2.

Είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και θ αναγόρευςθ τουσ ςε διδάκτορα ι θ επιτυχισ υποςτιριξθ τθσ
διδακτορικισ διατριβισ τουσ (ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αναγόρευςθ) ζλαβε χϊρα μετά τθν
31/12/2011.

3.

Είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ ςε μία ξζνθ γλϊςςα, επιπζδου Β2,
τθσ κλίμακασ γλωςςομάκειασ του Μοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ.

4.

Ζχουν βεβαίωςθ από νόμιμο εκπρόςωπο αντίςτοιχου φορζα ι μζλοσ ΔΕΠ, ι ομότιμο κακθγθτι, ι ερευνθτι
βακμίδασ Γϋ και άνω, ότι εκπονοφν μεταδιδακτορικι ζρευνα ι ότι πρόκειται να ξεκινιςουν τθν εκπόνθςι
τθσ το αργότερο εντόσ τριμινου από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων από το ΙΜΤ, ςε ΑΕΙ ι
Ερευνθτικό Μζντρο τθσ χϊρασ.

5.

Ζχουν εκπλθρϊςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τυχόν άλλθ υποτροφία που
ζχουν λάβει οποτεδιποτε από το ΙΜΤ.

6.

Δεν κα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάςτθμα που λαμβάνουν τθν παροφςα υποτροφία, οποιαδιποτε άλλθ
υποτροφία.
Δεν χρθματοδοτοφνται και δεν κα χρθματοδοτθκοφν για τθν προτεινόμενθ μεταδιδακτορικι ζρευνα από
οποιαδιποτε άλλθ πθγι (δθμόςια, ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ.

7.
8.

Δεν κα εργάηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ:
α) ςτο δθμόςιο τομζα ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι
β) ςτον ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου.
ε περιπτϊςεισ υποψθφίων οι οποίοι εργάηονται με τισ προαναφερκείςεσ ςχζςεισ εργαςίασ, υπάρχει
δυνατότθτα παραίτθςθσ και μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Ρι
ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι δφνανται να εργάηονται το αργότερο ζωσ τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ΙΜΤΤποτρόφου.
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τισ περιπτϊςεισ υποτρόφων οι οποίοι, κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ, διορίηονται ςτον δθμόςιο τομζα
ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, θ υποτροφία διακόπτεται χωρίσ ανάκτθςθ τθσ
ιδθ καταβλθκείςασ υποτροφίασ θ οποία περιορίηεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτα μζχρι τθν θμερομθνία
διοριςμοφ υποβλθκζντα ενδιάμεςα παραδοτζα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ περίπτωςθσ iv τθσ παρ
4 του κεφ. Η τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
9. Δεν ζχουν διοριςτεί ωσ μζλθ ΔΕΠ ι ερευνθτζσ ςε
 Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) τθσ Χϊρασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του Ο.4485/2017 (ΦΕΜ
114/Αϋ/2017).
 Ερευνθτικά Μζντρα – Ινςτιτοφτα (Ε.Μ.-Ι.) του άρκρου 13α του Ο.4310/2014 (ΦΕΜ 258/Αϋ/2014), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
 Ερευνθτικά Πανεπιςτθμιακά Ινςτιτοφτα (Ε.Π.Ι.), δθλαδι τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, που
ζχουν ςυςτακεί δυνάμει των διατάξεων του Ο.2083/1992 (ΦΕΜ 159/Αϋ/1992) και του Ο.3685/2008 (ΦΕΜ
148/Αϋ/2008).


Ανϊτατα τρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α..Ε.Ι.) του Ο.3187/2003 (ΦΕΜ 233/Αϋ/2003).

τισ περιπτϊςεισ υποτρόφων οι οποίοι, κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ, διορίηονται ωσ μζλθ ΔΕΠ ι
ερευνθτζσ ςτα ανωτζρω Ιδρφματα/Ινςτιτοφτα/Μζντρα, θ υποτροφία διακόπτεται χωρίσ ανάκτθςθ τθσ ιδθ
καταβλθκείςασ υποτροφίασ θ οποία περιορίηεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτα μζχρι τθν θμερομθνία
διοριςμοφ υποβλθκζντα ενδιάμεςα παραδοτζα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ περίπτωςθσ iv τθσ παρ
4 του κεφ. Η τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ
1. Γενικά
Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ διατίκεται αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, οι οποίοι
υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία τθσ χωρίσ οποιαδιποτε παράλειψθ και να τθν υποβάλουν κατ'
αρχάσ θλεκτρονικά και ςτθ ςυνζχεια ςε ζντυπθ μορφι κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτζρω.

2. Θλεκτρονική υποβολή αίτηςησ υποψηφιότητασ.
2.1 Ρι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται θλεκτρονικά, ζωσ την Παραςκευή 21/6/2019 και ϊρα 15.00
μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ-πλατφόρμασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://applications.iky.gr/.
2.2 Θ γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ αίτθςθσ είναι θ Ελλθνικι.
2.3 Ξε 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 ΙΜΤ και κατά πλιρθ διακριτικι
ευχζρειά του, να διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο.
2.4 Ξε τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο υποψιφιοσ παρζχει τθ ςυναίνεςι του για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που περιλαμβάνονται ςε αυτιν και αποκθκεφονται ςε θλεκτρονικά
εργαλεία και εφαρμογζσ πλθροφορικισ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του παρόντοσ προγράμματοσ,
από το ΙΜΤ και αρμόδιουσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ Ρργανιςμοφσ και Φορείσ, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν προςταςία των εν λόγω δεδομζνων.
2.5 Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε αλλαγι ςτα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ μετά τθ οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι τθσ.
2.6 τθν αναρτϊμενθ θλεκτρονικι αίτθςθ επιςυνάπτονται επί ποινι απαραδζκτου τα εξισ ζγγραφα ςε μορφι
αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):
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 Βιογραφικό ςημείωμα και Κατάλογοσ με επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ, όπου κα αναφζρονται, μεταξφ
των άλλων, οι επιςτθμονικζσ διακρίςεισ, οι ανακοινϊςεισ και ςυμμετοχζσ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ εμπειρία και
οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα ςχετίηεται με τθν προτεινόμενθ μεταδιδακτορικι ζρευνα και
ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ επιςτθμονικισ επάρκειασ ςτον επιςτθμονικό τομζα, κλάδο και εξειδίκευςθ
όπου εντάςςεται θ αξιολογοφμενθ αίτθςθ-πρόταςθ.
 Πρόταςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ ζωσ 4.000 λζξεισ με τθν ακόλουκθ δομι: (α) Περίλθψθ, (β)
Ειςαγωγι, (γ) Θεωρθτικό πλαίςιο, (δ) Ερευνθτικά ερωτιματα/υποκζςεισ εργαςίασ, (ε) Ξεκοδολογία και
(ςτ) Χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο κα αναφζρεται και θ αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ςε μινεσ,
αρχομζνθσ ενδεικτικά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ – πρόταςθσ
(θ διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 24 διαδοχικοφσ μινεσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ αίτθςθσ).
 Περίληψη (abstract) πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (όπωσ ςτθν πρόταςθ ανωτζρω). Σο κείμενο
τησ περίληψησ θα πρζπει να είναι ανϊνυμο.
 Ενδεικτική βιβλιογραφία πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (δεν προςμετράται ςτον αρικμό των
λζξεων).
 Ζωσ δφο (2) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ ςυναφείσ με την μεταδιδακτορική ζρευνα: Ρι υποψιφιοι
μποροφν, εναλλακτικά, να υποβάλουν τίτλο, περίλθψθ και ςτοιχεία δθμοςίευςθσ, ζωσ δφο (2)
επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεϊν τουσ (ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ, ςυλλογικοφσ τόμουσ,
πρακτικά ςυνεδρίων, μονογραφίεσ) που να είναι ςυναφείσ με τθν πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ.
2.7 Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ο.1599/86 του υποψθφίου ότι:
α) ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ
αιτιςεων και τθσ ςχετικισ ΜΤΑ κακϊσ και ότι το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ δφναται κατά πλιρθ
διακριτικι ευχζρειά του, να διακόψει, αναβάλει ι επαναλάβει τθν διαδικαςία χοριγθςθσ των
υποτροφιϊν με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο.
β) όλα τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ ςτοιχεία είναι αλθκι και ότι ο υποψιφιοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ του Μεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
γ) ζχει υποβάλει μόνο μία αίτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
δ) δεν υφίςτανται/εκκρεμοφν ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςτο πλαίςιο άλλθσ υποτροφίασ που ζχει
οποτεδιποτε λάβει από το ΙΜΤ,
ε) δεν χρθματοδοτείται και δεν κα χρθματοδοτθκεί για τθν προτεινόμενθ μεταδιδακτορικι ζρευνα από
οποιαδιποτε άλλθ πθγι (δθμόςια, ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ,
ςτ) δεν κα εργάηεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ i) ςτον δθμόςιο τομζα ωσ μόνιμοσ υπάλλθλοσ ι
με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι ςε ΑΕΙ ωσ μζλθ ΔΕΠ επί κθτεία, ι ii) ςτον ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ
εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου,
η) δεν ζχει διοριςτεί ωσ μζλοσ ΔΕΠ ι ερευνθτισ ςε Α.Ε.Ι. τθσ Χϊρασ (όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του
Ο.4485/2017) ι ςε Ε.Μ.-Ι. (του άρκρου 13α του Ο.4310/2014 όπωσ ιςχφει) ι Ε.Π.Ι. που ζχουν ςυςτακεί
δυνάμει των διατάξεων του Ο.2083/1992 ι Α..Ε.Ι. (του Ο.3187/2003).
θ) ςυναινεί ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτθν τιρθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που
περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και αποκθκεφονται ςε θλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογζσ
πλθροφορικισ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του παρόντοσ προγράμματοσ από το ΙΜΤ και αρμόδιουσ
εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ Ρργανιςμοφσ και Φορείσ,
κ) δεν κα λαμβάνει, κατά το χρονικό διάςτθμα που λαμβάνει τθν παροφςα υποτροφία, οποιαδιποτε άλλθ
υποτροφία.
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2.8 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.
2.9 Θ επιλογι γίνεται βάςει του επιςτθμονικοφ τομζα και κλάδου που εμπίπτει το κζμα τθσ μεταδιδακτορικισ
ζρευνασ και όχι βάςει του επιςτθμονικοφ τομζα ςτον οποίον ανικουν οι προθγοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν του
υποψθφίου. Ρι υποψιφιοι ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ επιλογισ του επιςτθμονικοφ τομζα, του
επιςτθμονικοφ κλάδου και τθσ επιςτθμονικισ εξειδίκευςθσ ςτθν οποία κα εντάξουν τθν αίτθςθ
υποψθφιότθτάσ τουσ, κανζνα ςτοιχείο τθσ οποίασ δεν μπορεί να αλλάξει μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων.

3.

Τποβολή αίτηςησ ςε ζντυπη μορφή – Δικαιολογητικά υποψηφιότητασ

Ξε τθν επιτυχι υποβολι-οριςτικοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ, οι υποψιφιοι κα
λάβουν θλεκτρονικό μινυμα με τον κωδικό θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ. Εν ςυνεχεία, οι υποψιφιοι
οφείλουν, ζωσ την Παραςκευή 28/6/2019, να τθν υποβάλουν υπογεγραμμζνθ και ςε ζντυπθ (εκτυπωμζνθ)
μορφι, ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με ταχυμεταφορά (courier) ι ιδιοχείρωσ ςτο Κδρυμα Μρατικϊν
Τποτροφιϊν (ΙΜΤ - Νεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 142 34, Οζα Ιωνία), 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 μεταδιδακτορικισ ζρευνασ εκτυπωμζνθ από τθν οριςτικοποιθμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ, όπου
αποτυπϊνεται ο κωδικόσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.

II.

Ενδεικτικι βιβλιογραφία πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, εκτυπωμζνθ από τθν οριςτικοποιθμζνθ
θλεκτρονικι αίτθςθ, όπου αποτυπϊνεται ο κωδικόσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.

III.

Βιογραφικό ςθμείωμα και Ματάλογο με επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, εκτυπωμζνα από τθν
οριςτικοποιθμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ όπου αποτυπϊνεται ο κωδικόσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ
αίτθςθσ.

IV.

Ζωσ δφο (2) επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςυναφείσ με τθν μεταδιδακτορικι ζρευνα: Ρι υποψιφιοι
μποροφν, εναλλακτικά, να υποβάλουν τίτλο, ευρεία περίλθψθ και ςτοιχεία δθμοςίευςθσ, ζωσ δφο (2)
επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεϊν τουσ (ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ, ςυλλογικοφσ τόμουσ,
πρακτικά ςυνεδρίων, μονογραφίεσ) που να είναι ςυναφείσ με τθν πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ.

V.

Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε ιςχφ).

VI.

Αντίγραφο τίτλου αναγόρευςθσ διδάκτορα ι βεβαίωςθσ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ διδακτορικισ διατριβισ
ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αναγόρευςθ.

VII.

ε περίπτωςθ που ο διδακτορικόσ τίτλοσ αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι: Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του ΔΡΑΣΑΠ
ι βεβαίωςθ υποβολισ φακζλου-αίτθςθσ ιςοτιμίασ ςτο ΔΡΑΣΑΠ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα
προςκομίςουν τθν βεβαίωςθ ιςοτιμίασ εντόσ εξαμινου από τθν καταλθκτικι προκεςμία.

VIII. Επίςθμθ βεβαίωςθ του ΑΕΙ ι του Ερευνθτικοφ Μζντρου τθσ Ελλάδασ υπογεγραμμζνθ από τον
επιβλζποντα, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει ιδθ ξεκινιςει τθ μεταδιδακτορικι
ζρευνα ι ότι πρόκειται να τθν ξεκινιςει εντόσ τριμινου από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των
αποτελεςμάτων από το ΙΜΤ, το κζμα αυτισ, ο επιςτθμονικόσ τομζασ, ο επιςτθμονικόσ κλάδοσ και θ
εξειδίκευςθ ςτθν οποία εμπίπτει το κζμα τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ςφμφωνα με τθν παροφςα
πρόςκλθςθ και τθν αίτθςθ- υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου.
IX.

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα,
επιπζδου Β2, τθσ κλίμακασ γλωςςομάκειασ του Μοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ.
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4.1 Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ οι οποίεσ δεν κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτο παρόν
κεφάλαιο διαδικαςία ι/και είναι εκπρόκεςμεσ, δεν κα λθφκοφν υπ’ όψιν ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ και
επιλογισ.
4.2 Αιτιςεισ υποψθφίων οι οποίοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του Μεφαλαίου Β ι δεν είναι
ορκϊσ και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνεσ ι δεν ςυνοδεφονται από όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,
απορρίπτονται ωσ μθ επιλζξιμεσ κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο Μεφάλαιο Δϋ τθσ παροφςασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΩΝ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ
1. Αξιολόγηςη αιτήςεων
1.1. Θ αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων κα πραγματοποιθκεί εξατομικευμζνα, βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ
τθσ παρ. 2 του παρόντοσ κεφαλαίου, από ανεξάρτθτουσ αξιολογθτζσ, μζςω ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ
αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν προτάςεων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Ξάκθςθ», 2014-2020.
1.2. Ρι αξιολογθτζσ επιλζγονται κατόπιν ςχετικισ τουσ διλωςθσ διακεςιμότθτασ, από το Διοικθτικό υμβοφλιο
του ΙΜΤ και είναι εν ενεργεία ι αφυπθρετιςαντα μζλθ ΔΕΠ όλων των κακθγθτικϊν βακμίδων ι εν ενεργεία
ι αφυπθρετιςαντεσ ερευνθτζσ Α, Β ι Γ βακμίδασ και προκφπτουν από τθν Ρλοκλθρωμζνθ Πλατφόρμα
Αξιολόγθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια
Βίου Ξάκθςθ».
1.3. Θ ανάκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ κάκε αίτθςθσ-πρόταςθσ ςε αξιολογθτζσ πραγματοποιείται αυτοματοποιθμζνα,
βάςει ειδικοφ αλγορίκμου, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ ςυνάφεια τθσ πρόταςθσ διδακτορικισ διατριβισ με
τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ κάκε αξιολογθτι ςτον ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό τομζα, κλάδο και
εξειδίκευςθ.
1.4. ε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανακζςεων, παραμζνει
ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα, δικαιοδοςία και ευκφνθ του Δ του ΙΜΤ, όπωσ ο νόμοσ ορίηει.
2. Κριτήρια - Βαθμόσ αξιολόγηςησ
2.1. Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει βάςει των ακόλουκων κριτθρίων τα οποία μοριοδοτοφνται ωσ εξισ:
Α. Ποιοτική αξιολόγηςη πρόταςησ μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ [0-50 μόρια με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ
ψθφίου+.
* i + αρτιότθτα * 0-35 μόρια με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου+,
* ii + πρωτοτυπία * 0-10 μόρια με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου+,
* iii + ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα *0 –5 μόρια με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου+.
Β. υνάφεια δημοςιεφςεων με την πρόταςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ [0-15 μόρια με ακρίβεια ενόσ
δεκαδικοφ ψθφίου+. Ρι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν ζωσ δφο τίτλουσ (2) επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων (επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ, ςυλλογικοί τόμοι, πρακτικά ςυνεδρίων, μονογραφίεσ)
ςυναφείσ με τθν πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, μαηί με τθν αντίςτοιχθ περίλθψθ. Ρι ςχετικοί τίτλοι
πιςτοποιοφνται είτε με τισ αντίςτοιχεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ι/και με ςχετικι διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο.
Αξιολογείται θ ςυνάφεια των δθμοςιεφςεων με τθν πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ.
Γ. Βιογραφικό ςημείωμα και Κατάλογοσ επιςτημονικϊν δημοςιεφςεων [0-35 μόρια με ακρίβεια ενόσ
δεκαδικοφ ψθφίου+. υνεκτιμϊνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων
γλωςςϊν, επιςτθμονικζσ διακρίςεισ, επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, μονογραφίεσ, ανακοινϊςεισ και
ςυμμετοχζσ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, εμπειρία και οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα ςχετίηεται με τθν
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προτεινόμενθ μεταδιδακτορικι ζρευνα και ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ επιςτθμονικισ επάρκειασ ςτον
επιςτθμονικό τομζα, κλάδο και εξειδίκευςθ όπου εντάςςεται θ αξιολογοφμενθ αίτθςθ-πρόταςθ.
2.2.

Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ με μζςο όρο βακμολογίασ μικρότερο από πενιντα (50) απορρίπτονται και
αναγράφονται ςε ςχετικό Πίνακα (εφεξισ «Πίνακασ Απορριφκζντων») που εγκρίνεται από το Διοικθτικό
υμβοφλιο του ΙΜΤ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΜΤ (www.iky.gr).

2.3.

Μάκε αίτθςθ αξιολογείται από δφο αξιολογθτζσ. Θ τελικι βακμολογία τθσ ιςοφται με το μζςο όρο του
βακμοφ των δφο αξιολογθτϊν. ε περίπτωςθ βακμολογικισ απόκλιςθσ μεγαλφτερθσ των είκοςι (20)
μονάδων, θ αξιολόγθςθ ανατίκεται και ςε τρίτο αξιολογθτι. Θ τελικι βακμολογία, ςτθν περίπτωςθ αυτι,
προκφπτει από το μζςο όρο των δφο πλθςιζςτερων βακμϊν ι από τον μζςο όρο των βακμϊν και των τριϊν
(3) αξιολογθτϊν ςτθν περίπτωςθ που οι βακμολογίεσ τουσ ιςαπζχουν.

3. Κατάταξη υποψηφίων - Ζλεγχοσ επιλεξιμότητασ – Επιλογή
3.1.

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων θ αρμόδια Τπθρεςία του ΙΜΤ καταρτίηει τον Πίνακα
Απορριφκζντων και κατατάςςει τισ υπόλοιπεσ αιτιςεισ κατά φκίνουςα ςειρά βακμοφ αξιολόγθςθσ, ανά
επιςτθμονικό κλάδο (πίνακεσ κατάταξθσ ανά επιςτθμονικό κλάδο). τθν ςυνζχεια υπολογίηεται θ
κατανομι των κζςεων υποτροφιϊν, ανά επιςτθμονικό κλάδο, βάςει του τφπου *(Xi/Y)*601] που
αναφζρεται ςτο Μεφάλαιο Α τθσ παροφςασ. Ρι απαιτοφμενεσ ςτρογγυλοποιιςεισ ςε ακζραιο (προσ τα
πάνω ι προσ τα κάτω), για τθν εφαρμογι του τφπου, αποφαςίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ
το οποίο επικυρϊνει τθν κατανομι των κζςεων ανά επιςτθμονικό κλάδο.

3.2.

Θ αρμόδια Τπθρεςία του ΙΜΤ διενεργεί ζλεγχο επιλεξιμότθτασ των αιτιςεων κατά φκίνουςα ςειρά βακμοφ
αξιολόγθςθσ μζχρι να ςυμπλθρωκοφν οι πίνακεσ επιλεγζντων υποψθφίων ανά επιςτθμονικό κλάδο. Ρι μθ
επιλζξιμεσ αιτιςεισ (κατά το εδάφιο 4.2 τθσ παρ. 4, του κεφ. Γ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) τοποκετοφνται
ςε πίνακα μθ επιλζξιμων αιτιςεων. Ρ Πίνακασ Απορριφκζντων και ο Πίνακασ μθ επιλζξιμων αιτιςεων
εγκρίνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΜΤ (www.iky.gr.)

3.3.

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθν τελευταία κζςθ του πίνακα επιλεγζντων εκάςτου επιςτθμονικοφ κλάδου,
προβάδιςμα ζχει ο υποψιφιοσ με τον μεγαλφτερο βακμό ςτα εξισ κριτιρια κατά ςειρά προτεραιότθτασ:
i) ςτθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ii) ςτον κατάλογο επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων, iii) ςτθ ςυνάφεια δθμοςιεφςεων με τθν πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ iv) ςτο
βιογραφικό ςθμείωμα και iv) ςτο μικρότερο μζςο όρο του ειςοδιματοσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ. Εάν και
ςτθ ςυνζχεια προκφψει ιςοβακμία, το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ διενεργεί κλιρωςθ, ςτθν οποία
προςκαλοφνται οι ιςοβακμοφντεσ υποψιφιοι.

3.4.

Θ κατανομι των κζςεων υποτροφιϊν ανά επιςτθμονικό κλάδο, ο Πίνακασ Απορριφκζντων και ο Πίνακασ
μθ επιλζξιμων αιτιςεων, εγκρίνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ και αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του ΙΜΤ www.iky.gr.

3.5. Ενςτάςεισ μποροφν να αςκθκοφν μόνο κατά του Πίνακα Ξθ Επιλζξιμων Αιτιςεων, εντόσ πζντε (5)
εργαςίμων θμερϊν από τθ ανάρτθςθ-δθμοςιοποίθςι του ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΜΤ. Ρι ενςτάςεισ, πλιρωσ
αιτιολογθμζνεσ και τεκμθριωμζνεσ, κατατίκενται ςτο ΙΜΤ ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ
επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι διά μζςου εταιρίασ ταχυμεταφορϊν (courier) και εξετάηονται από το
Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ. Ρι ενιςτάμενοι υποψιφιοι ενθμερϊνονται εγγράφωσ για τθν απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου, εντόσ τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ τθσ.
3.6.

Αιτιςεισ επανεξζταςθσ/επαναξιολόγθςθσ ι ενςτάςεισ ωσ προσ τον βακμό ι τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ
δεν εξετάηονται.

3.7. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ καταρτίηονται οι πίνακεσ επιλεγζντων και επιλαχόντων
υποψθφίων ανά επιςτθμονικό κλάδο, εγκρίνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΙΜΤ και αναρτϊνται
ςτθν ιςτοςελίδα του (www.iky.gr).
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3.8. ε περίπτωςθ διαγραφισ ι παραίτθςθσ επιλεγζντοσ υποψθφίου, επιλζγεται επιλζξιμοσ υποψιφιοσ από
τον πίνακα επιλαχόντων ςτον ίδιο επιςτθμονικό κλάδο και τθρουμζνθσ τθσ ςειράσ κατάταξθσ και του
προβαδίςματοσ ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ
1.
2.

τουσ υποτρόφουσ χορθγοφνται μθνιαία τροφεία φψουσ χιλίων εκατό ευρϊ (1.100,00 €), ςτα οποία
ςυμπεριλαμβάνονται οι εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ και ενδεχόμενα τραπεηικά ζξοδα.
Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποτροφίασ δεν μπορεί να είναι πρωκφςτερθ από τθν θμερομθνία
ανακοίνωςθσ του πίνακα επιλεγζντων και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα πρζπει να εκτείνεται πζραν των
τριϊν μθνϊν από αυτιν. Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποτροφίασ ορίηεται ωσ θ θμερομθνία του πίνακα
επιλεγζντων.

3.

Θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εικοςιτζςςερισ (24) διαδοχικϊσ μινεσ
και είναι αυτι που ανζγραψε ζκαςτοσ υπότροφοσ ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ του. Θ αιτοφμενθ διάρκεια
τθσ υποτροφίασ αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ αξιολογθμζνθσ αίτθςθσ - πρόταςθσ και δεν είναι δυνατόν
να τροποποιθκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ.

4.

ε κάκε περίπτωςθ, θ υποτροφία λιγει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και πάντωσ το
αργότερο με τθν εκπνοι τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ αυτισ όπωσ αναγράφεται και ςτθ φμβαςθ μεταξφ
υποτρόφου και ΙΜΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΡΞΘ ΣΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ

1.

Ρι επιλεγζντεσ υποψιφιοι καλοφνται εντόσ τακτισ προκεςμίασ να ςυνάψουν ςφμβαςθ με το ΙΜΤ, ςτθν
οποία εξειδικεφονται οι υποχρεϊςεισ τουσ και περιγράφονται ο ςκοπόσ, θ διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεςα
και τελικά παραδοτζα, οι οικονομικζσ παροχζσ και ο τρόποσ καταβολισ τθσ υποτροφίασ.

2.

ε περίπτωςθ που ο επιλεγείσ υποψιφιοσ ζχει προςκομίςει βεβαίωςθ ότι πρόκειται να ξεκινιςει τθ
μεταδιδακτορικι ζρευνα εντόσ τριμινου από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων από το
ΙΜΤ, οφείλει μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων να υποβάλει νζα βεβαίωςθ όπου ρθτά αναφζρεται
θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ζρευνασ.

3.

Σο ΙΜΤ διατθρεί τθν αποκλειςτικι ευχζρεια να ακυρϊνει τθ χοριγθςθ υποτροφίασ ςτθν περίπτωςθ που οι
επιλεγζντεσ υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμζνθ τθ ςφμβαςθ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα ορίςει
το ΙΜΤ.

4.

Θ ζναρξθ καταβολισ τθσ υποτροφίασ πραγματοποιείται μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν ζκδοςθ
ςχετικισ απόφαςθσ του ΙΜΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΟΡΟΙ ΣΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ

1.

Θ υποτροφία διζπεται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων και
τθσ ςχετικισ ΜΤΑ.

2.

Θ υποτροφία κα καταβάλλεται ςτον υπότροφο εφόςον διατεκοφν ςτο ΙΜΤ τα απαραίτθτα κονδφλια και υπό
τθν προχπόκεςθ ότι ο υπότροφοσ εκπονεί τθν εγκεκριμζνθ μεταδιδακτορικι ζρευνα και παρουςιάηει
ικανοποιθτικι πρόοδο.

3.

Σο ΙΜΤ διατθρεί τθν αποκλειςτικι ευχζρεια να ανακαλεί ι να διακόπτει οποτεδιποτε τθ χοριγθςθ
υποτροφίασ, αν διαπιςτωκεί -ακόμθ και εκ των υςτζρων- ότι δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
επιλεξιμότθτασ ι δεν πλθροφνται οι όροι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ ι τθσ
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ςφμβαςθσ υποτροφίασ και δφναται να αναηθτιςει κατά τθν κρίςθ του το ςφνολο ι μζροσ τθσ
καταβλθκείςθσ υποτροφίασ, κατά τισ διατάξεισ του Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων.
4.

Ρ υπότροφοσ οφείλει:
i. να αφιερωκεί πλιρωσ και ουςιαςτικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ για τθν οποία
ζχει επιλεγεί και να ολοκλθρϊςει τθν ζρευνά του εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Θ
τροποποίθςθ του τίτλου τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ επιτρζπεται, με ςχετικι βεβαίωςθ του
επιβλζποντοσ, χωρίσ ουςιϊδεισ αλλαγζσ τθσ πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, δεδομζνου ότι αυτι
ζχει αξιολογθκεί για τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ και αποτελεί ουςιϊδθ όρο τθσ,
ii. να μνθμονεφει ςτισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ του κακϊσ και ςτθ μεταδιδακτορικι του ζρευνα τα εξισ: Θ
υλοποίθςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Σαμείο) μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Ξάκθςθ», ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΕΟΙΧΤΘ
ΞΕΣΑΔΙΔΑΜΣΡΡΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΩΟ/ΕΡΕΤΟΘΣΡΙΩΟ - Β κφκλοσ» (MIS 5033021) που υλοποιεί το Κδρυμα
Μρατικϊν Τποτροφιϊν.
iii. να ενθμερϊνει εγγράφωσ και με αποκλειςτικά δικι του ευκφνθ το ΙΜΤ για οποιοδιποτε κζμα αφορά
τθν υποτροφία και τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και να υποβάλλει τα
εκάςτοτε απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όςον αφορά τθν ενδεχόμενθ
τροποποίθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ του/τθσ (διεφκυνςθ κατοικίασ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κ.λπ.) και των ςτοιχείων του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του/τθσ όπου κα
καταβάλλεται θ υποτροφία, θ ςχετικι ενθμζρωςθ κα γίνεται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΙΜΤ
(grants.iky.gr).
iv. να υποβάλλει προσ ζγκριςθ, εντόσ προκεςμίασ που κζτει το ΙΜΤ, ςτθ μορφι και με τον τρόπο που κα
υποδειχκεί από το ΙΜΤ, ζκκεςθ προόδου κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ενδεχομζνωσ τουσ
ηθτθκεί. Θ ζγκαιρθ υποβολι των εκκζςεων προόδου και θ ζγκριςθ τουσ από το ΙΜΤ αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ και ςυνζχιςθ τθσ υποτροφίασ. Ειδικότερα, ο υπότροφοσ
οφείλει να υποβάλει τα ακόλουκα ενδιάμεςα παραδοτζα:
α) τριμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου (1θ, 3θ, 5θ, 7θ ζκκεςθ προόδου κ.ο.κ.) που ςυντάςςονται και
υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, ςε ζντυπα που κα διατεκοφν από το ΙΜΤ και
β) εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου (2θ, 4θ ζκκεςθ προόδου κ.ο.κ.) που ςυντάςςονται και υπογράφονται
από τον επιβλζποντα και τον υπότροφο, ςε ζντυπα που κα διατεκοφν από το ΙΜΤ,
v.

να προςκομίςει ςτο ΙΜΤ, το αργότερο εντόσ τριμινου από τθ λιξθ τθσ υποτροφίασ (διάςτθμα κατά το
οποίο δεν χορθγοφνται τροφεία) τα εξισ τελικά παραδοτζα:
βεβαίωςθ του επιβλζποντοσ για τθν περάτωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ του υποτρόφου,
ςυνοδευόμενθ από τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςφμφωνα με τθν
εγκεκριμζνθ πρόταςθ υπογεγραμμζνθ από τον υπότροφο και τον επιβλζποντα, κακϊσ, και,


μία δθμοςίευςθ ερευνθτικισ εργαςίασ ςε διεκνζσ ι ελλθνικό επιςτθμονικό περιοδικό με κριτζσ
ςτο αντικείμενο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ι/και
 μία δθμοςιευμζνθ μονογραφία ι/και
 μία ανακοίνωςθ ςε επιςτθμονικό ςυνζδριο και μία δθμοςίευςθ ςε πρακτικά επιςτθμονικοφ
ςυνεδρίου ι ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ.
Σα τελικά παραδοτζα που περιζρχεται ςτο ΙΜΤ ανικουν ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία του υποτρόφου, ο
οποίοσ εκχωρεί ςτο ΙΜΤ το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί κατά τθν κρίςθ του και ενδεικτικά για λόγουσ
αξιολόγθςθσ και διάδοςθσ του προγράμματοσ υποτροφιϊν και των αποτελεςμάτων τθσ υποτροφίασ.

5.

6.

Σα τροφεία καταβάλλονται απολογιςτικά ςε τριμθνιαία βάςθ, μζςω θλεκτρονικισ πλθρωμισ-μεταφοράσ
ςε τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί ο υπότροφοσ ςε Σράπεηα τθσ θμεδαπισ, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
i.

κατά τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ, τα τροφεία καταβάλλονται κατόπιν ζγκριςθσ του ενδιάμεςου
παραδοτζου τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου.
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Θ αποπλθρωμι των τροφείων πραγματοποιείται μετά τθν κατάκεςθ των τελικϊν παραδοτζων, τον
ζλεγχο και τθν ζγκριςι τουσ από το ΙΜΤ.

7.

Θ απουςία του/τθσ υποτρόφου από τον τόπο εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, κακϊσ και θ
ανάλθψθ δραςτθριοτιτων οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά το εγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (μερικι ι/και οριςμζνου χρόνου
απαςχόλθςθ κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευκφνθ του/τθσ υποτρόφου.

8.

Αναςτολι ζναρξθσ ι ενδιαμζςωσ τθσ υποτροφίασ δεν επιτρζπεται, εκτόσ των περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ ι απρόβλεπτων καταςτάςεων που μπορεί να οδθγιςουν ςε ματαίωςθ ι κακυςτζρθςθ ςτθν
υποβολι ενόσ ι περιςςοτζρων παραδοτζων. ε περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ οριςτικισ διακοπισ τθσ
υποτροφίασ, ωσ τελικό παραδοτζο εκλαμβάνεται θ τελευταία τριμθνιαία ζκκεςθ προόδου.

9.

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. Για τθ ςυνδρομι περιςτατικοφ ανωτζρασ
βίασ ι των περιπτϊςεων που υφίςταται απρόβλεπτθ κατάςταςθ, αποφαςίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο
του ΙΜΤ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, κατόπιν ζγκαιρθσ, επαρκϊσ αιτιολογθμζνθσ και τεκμθριωμζνθσ (με
τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν από τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και όργανα) αίτθςθσ του/τθσ
υποτρόφου που φζρει και το ςχετικό βάροσ απόδειξθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1.
2.

Ενςτάςεισ κατά τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων που εκδίδει το ΙΜΤ δεν γίνονται δεκτζσ.
Θ υποβολι πρόταςθσ κακϊσ και θ κατάρτιςθ και επικφρωςθ των πινάκων των επιλεγζντων υποψθφίων δεν
ςυνεπάγεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο υποχρζωςθ του ΙΜΤ να καταρτίςει ςφμβαςθ με τον ενδιαφερόμενο και
να του χορθγιςει τθν υποτροφία.

3.

Ρποιαδιποτε ηθτιματα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του εν λόγω προγράμματοσ υποτροφιϊν και δεν
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ρυκμίηονται με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
ΙΜΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ
ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ
Περαιτζρω πλθροφορίεσ και τυχόν διευκρινίςεισ, παρζχονται κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από το Κδρυμα
Μρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΜΤ - Νεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 142 34, Οζα Ιωνία) ι ςτα τθλζφωνα 210-3726394
και 210-3726355 καθώς και στο e -mail: infoteam@iky.gr.
Σεχνικι υποςτιριξθ αναφορικά με τθν θλεκτρονικι αίτθςθ παρζχεται ςτα τθλ. 210-3726366, 210-3726367 ι
μζςω του email: ikywebsupport@iky.gr.

Ρ Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΜΤ

Μυριάκοσ Ακαναςίου
Ρμότιμοσ κακθγθτισ ΕΜΠΑ
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«Ενίςχυςη Μεταδιδακτόρων ερευνητϊν/ερευνητριϊν - Β Κφκλοσ»
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
Επιςτημονικά πεδία και εξειδικεφςεισ ανά επιςτημονικό.
1. ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ

ΑΝΝΑ ΗΘΣΘΞΑΣΑ ΦΤΙΜΩΟ
ΕΠΙΣΘΞΩΟ

Θκικι ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ
Σο κοινωνικό φφλο ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ
Ρρυκτολογία
Παλαιοντολογία
Γεωχθμεία και γεωφυςικι
Φυςικι γεωγραφία
Φυςικι Γεωδαιςία, Δορυφορικι Γεωδαιςία
Γεωλογία
Θφαιςτειολογία

ΓΕΩΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΕΠΙΣΘΞΕ
ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ

Επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ
Ξετεωρολογία και φυςικι τθσ ατμόςφαιρασ
Μλιματολογία
Ωκεανογραφία
Τδρολογία
Τδάτινοι πόροι
ειςμολογία, τεκτονικι
Γεωπλθροφορικι και ανάλυςθ χωρικϊν δεδομζνων
υςτιματα γεωγραφικισ πλθροφορίασ, χαρτογραφία
Άλλα αντικείμενα Γεωλογίασ και Επιςτθμϊν Περιβάλλοντοσ
Ξακθματικι Ανάλυςθ
τατιςτικι και πικανότθτεσ
Επιχειρθςιακι Ζρευνα και Βελτιςτοποίθςθ
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ
Αρικμθτικι Ανάλυςθ

ΞΑΘΘΞΑΣΙΜΑ

Θεωρία Ελζγχου
Δυναμικά υςτιματα
Ξακθματικι Νογικι
Αςφαλιςτικά Ξακθματικά
Ξιγαδικι Ανάλυςθ
Θεωρία Παιγνίων
Θεωρία Γράφων
Θεωρία Πλθροφορίασ
Άλλα αντικείμενα μακθματικϊν
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Ατομικι φυςικι, μοριακι φυςικι, φυςικοχθμεία
Φυςικι ςυμπυκνωμζνθσ φλθσ
ωματιδιακι φυςικι, κεωρία πεδίων
Πυρθνικι φυςικι
Φυςικι των ςυνεχϊν μζςων
Ρπτικι
Ακουςτικι
Αςτρονομία και αςτροφυςικι
Μοςμολογία
Μλαςικι φυςικι
χετικότθτα
Μβαντομθχανικι
ΦΤΙΜΘ

Θλεκτρομαγνθτιςμόσ, Θλεκτρομαγνθτικι Ακτινοβολία
Θλεκτρονικι, Ξικροθλεκτρονικι
Φυςικι ςτερεάσ κατάςταςθσ
Φυςικι υψθλϊν ενεργειϊν
Ξακθματικι φυςικι
τατιςτικι φυςικι
Φυςικι πλάςματοσ
Μβαντικι οπτικι, κβαντικι πλθροφορία, κβαντικοί υπολογιςτζσ
Οανοφυςικι, νανοφωτονικι, νανοθλεκτρονικι, νανοθλεκτρομθχανικι
Βιοφωτονικι και ιατρικζσ εφαρμογζσ
Ξετρολογία
Φυςικι τθσ ατμόςφαιρασ και μετεωρολογία
Άλλα αντικείμενα Φυςικισ
Ρργανικι χθμεία
Ανόργανθ και πυρθνικι χθμεία
Φυςικοχθμεία, χθμεία πολυμερϊν, θλεκτροχθμεία

ΧΘΞΕΙΑ

Μολλοειδι υςτιματα και Διαλφματα
Αναλυτικι χθμεία
Εφαρμοςμζνθ και βιομθχανικι χθμεία
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Ξοριακι χθμεία
Χθμικζσ αντιδράςεισ, μθχανιςμοί, δυναμικζσ, κινθτικζσ και καταλυτικζσ
αντιδράςεισ
Θλεκτροχθμικζσ μζκοδοι
Χθμεία τθσ ατμόςφαιρασ
Συποποίθςθ
Θεωρθτικι και υπολογιςτικι χθμεία
Μλινικι χθμεία
Πετροχθμικά
Περιβαλλοντικι χθμεία
Χθμεία τροφίμων
Φαρμακευτικι χθμεία
Σεχνολογία τροφίμων
Άλλα αντικείμενα Χθμείασ

2. ΕΠΙΣΘΜΕ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ
Αεροναυτικι
Φυςικι και μθχανικι πτιςεων
Αεροναυπθγικι
Σεχνολογίεσ προϊκθςθσ
Θλεκτρονικά, ςυςτιματα και εξοπλιςμόσ αεροςκαφϊν
χεδίαςθ και καταςκευι

ΑΕΡΡΟΑΤΣΙΜΘ
ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑ,
ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΕ
ΔΙΑΣΘΞΑΣΡ

υςτιματα δεδομζνων και λογιςμικό
υςτιματα ενζργειασ
υςτιματα ελζγχου
υςτιματα επικοινωνίασ
υςτιματα προςομοίωςθσ
Άλλα αντικείμενα αεροναυτικισ μθχανολογίασ και τεχνολογίασ
διαςτιματοσ
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίασ αεροςκαφϊν
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίασ διαςτιματοσ
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Σεχνολογία τροφίμων
ΑΝΝΑ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΑ
ΞΘΧΑΟΙΜΡΤ ΜΑΙ
ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ

Θκικι ςτισ επιςτιμεσ μθχανικοφ και τεχνολογίασ
Μοινωνικό φφλο ςτισ επιςτιμεσ μθχανικοφ και τεχνολογίασ
Σοπογραφία
Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων
Πολεοδομία
υντιρθςθ, αναςτιλωςθ μνθμείων
Βιομθχανικό ςχζδιο
Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ, Αςτικό περιβάλλον
Αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

ΑΡΧΙΣΕΜΣΡΟΙΜΘ

Αρχιτεκτονικι τεχνολογία
Θεωρία τθσ Αρχιτεκτονικισ
Ιςτορία τθσ αρχιτεκτονικισ
Ξουςειολογία
Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικισ
Άλλα αντικείμενα
Περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ
Ιςτορία τθσ τζχνθσ
Σεχνθτά όργανα
Βιοτεχνθτά όργανα

ΒΙΡΛΑΣΡΙΜΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ
Σεχνολογία ιατρικϊν εργαςτθρίων
Άλλα αντικείμενα βιοϊατρικισ τεχνολογίασ
Σεχνολογίεσ βιοεπεξεργαςίασ
Βιοχλικά
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ
ΒΙΡΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ

Βιοτεχνολογία τροφίμων
Βιοκαφςιμα
Άλλα αντικείμενα βιομθχανικισ βιοτεχνολογίασ
Παράλλθλοσ προγραμματιςμόσ
Θεωρθτικι πλθροφορικι
Θεωρία γλωςςϊν προγραμματιςμοφ

ΕΠΙΣΘΞΕ
ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΜΘ ΜΑΙ
ΤΠΡΝΡΓΙΣΩΟ

Αλγόρικμοι και πολυπλοκότθτα
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Δομζσ δεδομζνων
Δίκτυα Τπολογιςτϊν
Μινθτά ςυςτιματα
Βιοπλθροφορικι
υςτιματα αςφάλειασ, κρυπτογραφία
Επεξεργαςία ςιματοσ και πλθροφορίασ
Επικοινωνία ανκρϊπου και μθχανισ
Νειτουργικά υςτιματα
Βάςεισ Δεδομζνων
Σεχνθτι νοθμοςφνθ, Ξθχανικι Ξάκθςθ
Άλλα αντικείμενα πλθροφορικισ και υπολογιςτϊν
Δίκτυα και τθλεπικοινωνίεσ
Δομοςτατικι
Διαχείριςθ Σεχνικϊν Ζργων
Εδαφομθχανικι
Τδραυλικι
ΕΠΙΣΘΞΕ ΠΡΝΙΣΙΜΡΤ
ΞΘΧΑΟΙΜΡΤ

Ξεταφορζσ και ςυγκοινωνιακζσ υποδομζσ
Άλλα αντικείμενα επιςτθμϊν πολιτικοφ μθχανικοφ
Επιςτιμεσ πολιτικοφ μθχανικοφ
Ματαςκευζσ
Οαυπθγικι
Ξθχανικι υλικϊν
Σεχνολογία πορωδϊν υλικϊν
Σεχνολογία κεραμικϊν υλικϊν
Σεχνολογία λεπτϊν υμενίων
Βιοχλικά

ΕΠΙΣΘΞΕ ΤΝΙΜΩΟ

Σεχνολογία «ζξυπνων» υλικϊν
Σεχνολογία ξφλου και χαρτιοφ
Σεχνολογία υφαςμάτων
Οανοχλικά
υντιρθςθ ζργων τζχνθσ, αντικειμζνων
Άλλα αντικείμενα τεχνολογίασ υλικϊν
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Χθμικι μθχανικι (βιομθχανία, εγκαταςτάςεισ, υλικά)
Σεχνολογίεσ χθμικϊν διεργαςιϊν
Σεχνολογίεσ φυςικϊν διεργαςιϊν και εφαρμοςμζνθσ κερμοδυναμικισ
ΕΠΙΣΘΞΕ ΧΘΞΙΜΡΤ
ΞΘΧΑΟΙΜΡΤ

Σεχνολογίεσ προθγμζνων υλικϊν
Σεχνολογίεσ προςταςίασ, ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ υλικϊν
Άλλα αντικείμενα χθμικοφ μθχανικοφ
Άλλα αντικείμενα επιςτθμϊν χθμικοφ μθχανικοφ
Θλεκτρολογία και θλεκτρονικι τεχνολογία
Ρομποτικι και ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου
Σθλεπικοινωνίεσ

ΘΝΕΜΣΡΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ
ΘΝΕΜΣΡΡΟΙΜΘ
ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ

Τλιςμικό και αρχιτεκτονικι υπολογιςτϊν
Θλεκτρομαγνθτικζσ Εφαρμογζσ
υςτιματα Παραγωγισ και Διανομισ Ενζργειασ
Άλλα αντικείμενα θλεκτρολογίασ και θλεκτρονικισ τεχνολογίασ
Θερμοδυναμικι
Ξθχανολογία
Εφαρμοςμζνθ μθχανικι
Ξθχανικι ιχου

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑ
Ξθχανικι οχθμάτων
Ξθχανικι Ρευςτϊν
Θλεκτρομθχανικι
Άλλα αντικείμενα μθχανολογίασ
Οανοχλικά
Οανομθχανικι
ΟΑΟΡΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ
Οανοθλεκτρονικι
Άλλα αντικείμενα νανοτεχνολογίασ
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Ξελζτθ πλοίου και καλαςςίων μεταφορϊν
Οαυτικι και Θαλάςςια Τδροδυναμικι
ΟΑΤΠΘΓΙΜΘ

Οαυτικι Ξθχανολογία
Θαλαςςίων Ματαςκευϊν
Άλλα αντικείμενα ναυπθγικισ
Βιοκαφςιμα

ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΙΜΘ
ΒΙΡΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ

Διαγνωςτικζσ βιοτεχνολογίεσ
Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντικι βιοτεχνολογίασ
Ξθχανικι των ωκεανϊν και τθσ κάλαςςασ
Περιβαλλοντικι και γεωλογικι μθχανικι

ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΙΜΘ
ΞΘΧΑΟΙΜΘ

Ενζργεια και ορυκτά καφςιμα
Περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ
Ξεταλλειολογία και μεταλλουργία
Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντικισ μθχανικισ

3. ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ

ΑΝΝΕ ΓΕΩΠΡΟΙΜΕ
ΕΠΙΣΘΞΕ

Αγροτικι οικονομία
Θκικι ςτισ γεωπονικζσ επιςτιμεσ
Εδαφολογία
Δαςολογία
Γεωπονικι

ΓΕΩΠΡΟΙΑ, ΔΑΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ
ΙΧΘΤΡΝΡΓΙΑ

Ιχκυολογία
Φυτικισ παραγωγισ
Ρλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν
Άλλα αντικείμενα γεοπονίασ, δαςολογίασ και ιχκυολογίασ
Ηωικισ και φυτικισ παραγωγισ
Ηωολογία
Ηωικισ παραγωγισ, γαλακτοκομία

ΗΩΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ
ΓΑΝΑΜΣΡΜΡΞΙΑ

Μτθνιατρικι
Εμβιομθχανικι
Γεωργικι βιοτεχνολογία
Σεχνολογία γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων και οργανιςμϊν
Άλλα αντικείμενα ηωολογίασ και γαλακτοκομίασ
Ηωολογία και γαλακτοκομία
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4. ΙΑΣΡΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΙΣΘΜΕ ΤΓΕΙΑ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ

ΑΝΝΕ ΙΑΣΡΙΜΕ
ΕΠΙΣΘΞΕ

Ιατροδικαςτικι
Τγεία τθσ ςεξουαλικότθτασ
Σοξικολογία
Ανατομία και μορφολογία
Γενετικι
Ανοςολογία

ΒΑΙΜΘ ΙΑΣΡΙΜΘ

Οευροεπιςτιμθ και ψυχοφυςιολογία
Φαρμακευτικι
Φυςιολογία
Μυτταρολογία
Πακολογία
Άλλα αντικείμενα βαςικισ ιατρικισ
Μυτταρικι βιολογία, μικροβιολογία
Ιολογία
Βιοχθμεία
Ξοριακι βιολογία
Βιοϊατρικζσ ερευνθτικζσ μζκοδοι
Ξυκθτολογία
Βιοφυςικι
Γενετικι και κλθρονομικότθτα
Βιολογία τθσ αναπαραγωγισ

ΒΙΡΝΡΓΙΑ

Αναπτυξιακι βιολογία
Βοτανολογία
Ηωολογία, ορνικολογία, εντομολογία, επιςτιμεσ τθσ ςυμπεριφοράσ
Θαλάςςια βιολογία
Νιμνολογία
Ρικολογία
Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
Άλλα αντικείμενα τθσ βιολογίασ
Ιολογία
Πρωτεομικι
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Βιολογία κυττάρων και μθχανιςμοί μοριακισ μεταφοράσ
Ενηυμολογία
Ξεταβολιςμόσ
Δομικι βιολογία
Βιοχθμικζσ μζκοδοι ζρευνασ
Τπολογιςτικι βιολογία
Οευροβιολογία
Εξελικτικι βιολογία
Βιοςτατιςτικι
Βιοπλθροφορικι
Βιολογία ςυςτθμάτων
Άλλα αντικείμενα βιολογίασ
Βιοχθμεία και μοριακι βιολογία
Παραςιτολογία
Επιδθμιολογία
Οοςθλευτικι
Διατροφολογία, διαιτολογία
Δθμόςια και περιβαλλοντολογικι υγεία
Σροπικι ιατρικι
ΕΠΙΣΘΞΕ ΤΓΕΙΑ

Ξολυςματικζσ νόςοι
Ιατρικι τθσ Εργαςίασ
Ιατρικι του ακλθτιςμοφ
Ιατρικι θκικι
Αντιμετϊπιςθ εξαρτιςεων
Πολιτικζσ υπθρεςιϊν υγείασ
Άλλα αντικείμενα επιςτθμϊν υγείασ
Βιοχλικά
χετικζσ τεχνολογίεσ

ΙΑΣΡΙΜΘ ΒΙΡΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ

Άλλα αντικείμενα ιατρικισ βιοτεχνολογίασ
Θκικι τθσ βιοτεχνολογίασ
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Ανδρολογία
Ξαιευτικι και Γυναικολογία
Παιδιατρικι, Οεογνολογία
Μαρδιολογία και Αγγειολογία
Αςκζνειεσ περιφερειακοφ αγγειακοφ ςυςτιματοσ
Αιματολογία, Εργαςτθριακι Αιματολογία
Πνευμονολογία
Επείγουςα ιατρικι
Αναιςκθςιολογία
Ρρκοπεδικι
Γενικι Χειρουργικι
Ραδιολογία, πυρθνικι ιατρικι και ιατρικι απεικόνιςθ
Πακολογικι Ανατομικι
Ακτινολογία, Ακτινοδιαγνωςτικι
Ιατρικι Βιοπακολογία, Διαγνωςτικι Ξικροβιολογία
ΜΝΙΟΙΜΘ & ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΘ
ΙΑΣΡΙΜΘ

Ξεταμοςχεφςεισ
Ρδοντιατρικι, ςτοματικι χειρουργικι
Δερματολογία, αφροδιςιολογία
Αλλεργιολογία
Ρευματολογία
Ενδοκρινολογία, αςκζνειεσ μεταβολιςμοφ
Γαςτρεντερολογία, θπατολογία
Ρυρολογία, νεφρολογία
Ργκολογία, Ακτινοκεραπευτικι
Ρφκαλμολογία
Ωτορινολαρυγγολογία
Ψυχιατρικι
Οευρολογία
Γθριατρικι
Γενικι και εςωτερικι ιατρικι
Άλλεσ κλινικζσ οντότθτεσ
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Ρλιςτικι, εναλλακτικι ιατρικι
Οευροχειρουργικι
Μαρδιοχειρουργικι
Χειρουργικι Παίδων
Χειρουργικι Θϊρακοσ
Ξικροχειρουργικι
Σραυματολογία
Πλαςτικι χειρουργικι
Ιατροδικαςτικι
Ιατρικι Φυςικι
Τγεία τθσ ςεξουαλικότθτασ
Άλλα αντικείμενα κλινικισ & εργαςτθριακισ ιατρικισ

5. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ

ΑΝΝΕ ΑΟΘΡΩΠΙΣΙΜΕ
ΠΡΤΔΕ

Πολιτιςμικζσ ςπουδζσ
πουδζσ φφλου
Αρχαία ιςτορία
Ξεςαιωνικι και βυηαντινι ιςτορία
Οεότερθ ιςτορία
φγχρονθ ιςτορία
Ρικονομικι ιςτορία
Μοινωνικι ιςτορία
Παγκόςμια ιςτορία

ΙΣΡΡΙΑ ΜΑΙ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΑ

Ευρωπαϊκι ιςτορία
Σοπικι ιςτορία
Ιςτορία και Διαπολιτιςμόσ
Σουρκικι, Ρκωμανικι και αραβικι ιςτορία
Ιςτοριογραφία και κεωρία τθσ ιςτορίασ
Θεωρία και ιςτορία τθσ αρχαιολογίασ
Επιγραφικι
Οομιςματικι
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Προϊςτορικι αρχαιολογία
Μλαςικι αρχαιολογία
Αιγυπτιολογία
Ξεςαιωνικι και βυηαντινι αρχαιολογία
Τποβρφχια αρχαιολογία
Αρχαιολογία του τοπίου
Περιβαλλοντικι αρχαιολογία
Ξουςειολογία
Πολιτιςτικι διαχείριςθ και πολιτιςτικι κλθρονομιά
Άλλα αντικείμενα ιςτορίασ και αρχαιολογίασ
Ιςτορία τζχνθσ
Ξουςικολογία
Τπολογιςτικι Ξουςικολογία
Θεατρολογία
πουδζσ κινθματογράφου, τθλεόραςθσ, ραδιόφωνου
Επιμζλεια Εκκζςεων
Θεωρία τθσ Σζχνθσ
ΣΕΧΟΕ

Σζχνθ και Δθμόςιοσ Χϊροσ
Σζχνθ και Οζα Ξζςα / Σεχνολογίεσ
Σζχνθ και επιτελεςτικζσ πρακτικζσ
Σζχνθ και Πολιτικι
Ιςτορία και Θεωρία Φωτογραφίασ
Αιςκθτικι ι Αιςκθτικζσ Θεωρίεσ
Ξουςειολογία
Άλλα αντικείμενα τεχνϊν
Μλαςικι φιλολογία
Βυηαντινι φιλολογία

ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ, ΝΡΓΡΣΕΧΟΙΑ
ΜΑΙ ΓΝΩΡΝΡΓΙΑ

Οεοελλθνικι φιλολογία
υγκριτικι Φιλολογία
Ξεταφραςιολογία, Νεξικογραφία
Ελλθνικι παλαιογραφία

22 / 30

ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ
Νατινικι παλαιογραφία
Θεωρθτικι γλωςςολογία
Εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία
Τπολογιςτικι Γλωςςολογία
Μοινωνιογλωςςολογια
Ιςτορικι, ςυγκριτικι γλωςςολογία
Βαλκανικι γλωςςολογία
Ελλθνικι γλωςςολογία
Αγγλικι και Αμερικάνικθ πεηογραφία
Αγγλικι γλωςςολογία
Αγγλικι και Αμερικάνικθ ποίθςθ και κζατρο
Αγγλικόσ και Αμερικάνικοσ πολιτιςμόσ-λογοτεχνία
Γαλλικι πεηογραφία
Γαλλικι γλωςςολογία
Γαλλικι ποίθςθ και κζατρο
Γαλλικόσ πολιτιςμόσ
Ιταλικι, λατινικι λογοτεχνία
Ιταλικι, λατινικι γλωςςολογία
Ιταλικι, λατινικι ποίθςθ και κζατρο
Ιταλικόσ και λατινικόσ πολιτιςμόσ
Γερμανικι λογοτεχνία
Γερμανικι γλωςςολογία
Γερμανικι ποίθςθ και κζατρο
Γερμανικόσ πολιςτιμόσ
Ιςπανικι και Νατινοαμερικάνικθ λογοτεχνία
Ιςπανικι και Νατινοαμερικάνικθ γλωςςολογία
Ιςπανικι και Νατινοαμερικάνικθ ποίθςθ και κζατρο
Ιςπανικόσ και Νατινοαμερικάνικοσ πολιτιςμόσ
Ρωςικι και ςλαβικι φιλολογία και λογοτεχνία, ςλαβικζσ ςπουδζσ
Άλλα αντικείμενα φιλολογίασ, λογοτεχνίασ και γλωςςολογίασ
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Αιςκθτικι φιλοςοφία
Νογικι
Ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ
Επιςτθμολογία και φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ
Ξεταφυςικι
Θκικι
Φιλοςοφία του νου
ΦΙΝΡΡΦΙΑ, ΘΘΙΜΘ,
ΘΡΘΜΕΙΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ
ΕΠΙΣΘΞΡΝΡΓΙΑ

Θεολογία
Μοινωνικι και πολιτικι φιλοςοφία
Θρθςκευτικζσ ςπουδζσ
Αρχαία φιλοςοφία
Θπειρωτικι φιλοςοφία
Αναλυτικι φιλοςοφία
Φιλοςοφία τθσ γλϊςςασ
Ιςτορία επιςτθμϊν και τεχνολογίασ
Άλλα αντικείμενα φιλοςοφίασ, θκικισ, κρθςκειολογίασ και
επιςτθμολογίασ

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ
Δθμόςια Διοίκθςθ και Διοικθτικά υςτιματα
Δθμόςιεσ Πολιτικζσ
Άλλα αντικείμενα δθμόςιασ διοίκθςθσ

ΔΘΞΡΙΑ ΔΙΡΙΜΘΘ

Δθμόςια διοίκθςθ
Διεκνισ διακυβζρνθςθ
Πολιτικά ςυςτιματα και κεςμοί
Θεωρία οργάνωςθσ και διοίκθςθσ
Δθμογραφία
Ναογραφία

ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ
ΑΟΘΡΩΠΡΝΡΓΙΑ

Εκνολογία
Ξφκοσ, τελετουργίεσ, ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ, κρθςκεία
Εκνογραφία
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Ιατρικι ανκρωπολογία
Μοινωνικι ανκρωπολογία
Πολιτιςμικι ανκρωπολογία
Ρπτικι ανκρωπολογία
υλλογικζσ ταυτότθτεσ
Πολυπολιτιςμικότθτα
Τλικι κουλτοφρα
Ιςτορικι ανκρωπολογία
Ανκρωπολογία και Σζχνθ, Ανκρωπολιγία τθσ Σζχνθσ
Πολιτιςτικι διαχείριςθ και πολιτιςτικι κλθρονομιά
Μοινωνιολογικι κεωρία
Μοινωνικι κεωρία
Μοινωνικι πολιτικι και κράτοσ πρόνοιασ
Εφαρμοςμζνθ κοινωνιολογία
υγκριτικι κοινωνιολογία
Πολιτιςμικι κοινωνιολογία
Ξετανάςτευςθ
Αςτικι κοινωνιολογία
Μοινωνιολογία τθσ εργαςίασ
Μοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ
Ξειονότθτεσ
Μοινωνικά δίκτυα
Μοινωνιολογία τθσ Σζχνθσ
Πολιτιςμικζσ ςπουδζσ
πουδζσ φφλου
Άλλα αντικείμενα κοινωνιολογίασ και ανκρωπολογίασ
Άλλα αντικείμενα κοινωνικϊν και ανκρωπολογικϊν ςπουδϊν
Πολιτικι κοινωνιολογία

25 / 30

ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ
Δθμοςιογραφία
Βιβλιοκθκονομία, Αρχειονομία
Επιςτιμθ τθσ επικοινωνίασ
ΞΕΑ ΞΑΗΙΜΘ
ΕΟΘΞΕΡΩΘ ΜΑΙ
ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ

Οζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ
Διαχείριςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
πουδζσ κινθματογράφου, τθλεόραςθσ, ραδιόφωνου
Άλλα αντικείμενα ΞΞΕ και Επικοινωνίασ
Εκπαιδευτικά ςυςτιματα και πολιτικι
Άτυπθ εκπαίδευςθ
Προςχολικι αγωγι
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Εκπαίδευςθ ενθλίκων
Εκπαίδευςθ και νζεσ τεχνολογίεσ, ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ
Συπικι εκπαίδευςθ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ, ΔΙΔΑΜΣΙΜΘ
ΕΠΙΣΘΞΩΟ

Ξθ τυπικι εκπαίδευςθ
Ειδικι αγωγι
Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ
Διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν
Διδακτικι μακθματικϊν
Διδακτικι Πζνων Γλωςςϊν
Ξουςικι Παιδαγωγικι
Άλλα αντικείμενα παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν επιςτθμϊν
Πολιτικι Θεωρία
υγκριτικι Πολιτικι
Πολιτικά Μόμματα

ΠΡΝΙΣΙΜΕ ΕΠΙΣΘΞΕ

Πολιτικά υςτιματα και Μακεςτϊτα
Πολιτικζσ Ιδεολογίεσ
Πολιτικι Ανάλυςθ
Πολιτικι Μουλτοφρα
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Πολιτικοί Θεςμοί
Πολιτικι Επικοινωνία
Μοινωνικά Μινιματα και Ρμάδεσ υμφερόντων
Μράτοσ και Διακυβζρνθςθ
Πολιτικι Μοινωνιολογία
Ιςτορικι Μοινωνιολογία
Εκλογικι Μοινωνιολογία
Εκλογικά υςτιματα/Εκλογικι Ανάλυςθ
Ξειονότθτεσ και Ξετανάςτευςθ
Ευρωπαϊκζσ πουδζσ
Διεκνείσ χζςεισ
Διεκνείσ Θεςμοί και Ρργανιςμοί
Παγκοςμιοποίθςθ
Εξωτερικι Πολιτικι και Διπλωματία
Δθμόςιεσ πολιτικζσ
Ιςτορία τθσ Πολιτικισ κζψθσ
Άλλα αντικείμενα πολιτικϊν επιςτθμϊν
Ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ
Διεκνείσ ςχζςεισ
υγκριτικι πολιτικι
Ιςτορικι κοινωνιολογία
Εκλογικι κοινωνιολογία
Μοινωνικά κινιματα
υλλογικι δράςθ (ςυνδικαλιςμόσ, οργανωμζνα ςυμφζροντα)
Μοινωνικι κεωρία
Ιςτορία των ιδεϊν και ιδεολογιϊν
Πολιτικι επικοινωνία
Μομματικζσ οικογζνειεσ
Εξωτερικι πολιτικι
Αμερικανικι πολιτικι
Ανάλυςθ λόγου
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Γνωςτικι ψυχολογία και νευροψυχολογία
Πειραματικι ψυχολογία
Μοινωνικι ψυχολογία
Μλινικι ψυχολογία
Ψυχολογία τθσ προςωπικότθτασ
Εφαρμοςμζνθ ψυχολογία (βιομθχανικι ψυχολογία, οργανωςιακι
ψυχολογία)
υμβουλευτικι ψυχολογία
ΨΤΧΡΝΡΓΙΑ
Αναπτυξιακι και εξελικτικι ψυχολογία
Εκπαιδευτικι ψυχολογία
Πειραματικι ψυχολογία
Ψυχοκεραπευτικζσ μζκοδοι (εργοκεραπεία, δραματοκεραπεία,
μουςικοκεραπεία)
Ψυχολογία τθσ υγείασ
Νογοκεραπεία
Άλλα αντικείμενα ψυχολογίασ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ
Πολιτιςμικι και οικονομικι γεωγραφία
Ιςτορικι γεωγραφία
Ανκρωπογεωγραφία
Μοινωνικι γεωγραφία
Πλθκυςμιακι γεωγραφία και δθμογραφία

ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΜΑΙ
ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πολιτικι γεωγραφία
Αςτικι γεωγραφία
Γεωγραφία υπαίκρου
Άλλα αντικείμενα κοινωνικισ και οικονομικισ γεωγραφίασ
Αςτικό περιβάλλον (χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ)
Φυςικι γεωγραφία
Εγκλθματολογία

ΟΡΞΙΜΕ ΕΠΙΣΘΞΕ
Ιςτορία του δικαίου
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Διεκνζσ δίκαιο
Ανκρϊπινα δικαιϊματα
Ευρωπαϊκό δίκαιο
υνταγματικό δίκαιο
Αςτικό δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο
Μλθρονομικό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
Δίκαιο ςυμβάςεων
Δίκαιο περιβάλλοντοσ
Σραπεηικό δίκαιο
Δίκαιο κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Ποινικό δίκαιο
Φιλοςοφία του δικαίου
Θεςμοί, ςυςτιματα και κεωρία δικαίου
Εμπορικό δίκαιο
Δθμόςιο δίκαιο
Ρικογενειακό δίκαιο
Δίκαιο ανταγωνιςμοφ
Δικαιϊματα καταναλωτι
Άλλα αντικείμενα νομικϊν επιςτθμϊν
Διοίκθςθ και management
Χρθματοοικονομικά
Marketing
Ρικονομετρία και ςτατιςτικζσ μζκοδοι
ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΜΑΙ
ΔΙΡΙΜΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΟ

Ξικροοικονομικι κεωρία και πολιτικι
Πολιτικι οικονομία, οικονομικά και κεςμοί
Ρικονομικά τθσ εργαςίασ, διανομι του ειςοδιματοσ, φτϊχεια
Δθμόςια οικονομικά
Ξακροοικονομικι κεωρία και πολιτικι, Ρικονομικι ανάλυςθ

29 / 30

ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ
Διεκνι οικονομικά
Ρικονομικι κεωρία
Ρικονομικι ιςτορία
Ιςτορία οικονομικϊν κεωριϊν
Περιφερειακι ανάπτυξθ
Ρικονομικι ανάπτυξθ
Βιομθχανικι πολιτικι
Μοινωνικι οικονομία
Ρικονομικά του περιβάλλοντοσ
Ρικονομικά τθσ ενζργειασ
Αγροτικι οικονομία
Ρικονομικά τθσ υγείασ
Ρικονομικά του πολιτιςμοφ
Οαυτιλιακζσ ςπουδζσ
Ρικονομικά τθσ τεχνολογίασ
Επιχειρθματικότθτα και καινοτομία
Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ
Μοινωνικζσ επιχειριςεισ
Νογιςτικι
Άλλα αντικείμενα οικονομικϊν και διοίκθςθσ επιςχιεριςεων
Ρικονομικά, οικονομετρία
Ρικονομικά τθσ καινοτομίασ
Περιφερειακι ανάπτυξθ

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