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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2297
16 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 23833/Β7 (ΦΕΚ 664/
29−5−2006) ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας με τίτλο: «Βιοτεχνολογία−Ποιότη−
τα Διατροφής και Περιβάλλοντος» − Αναμόρφω−
ση προγράμματος. ......................................................................

1

Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρό−
φων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υπο−
τροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊ−
κό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψη−
φίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον
τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματι−
διακής Φυσικής». ........................................................................... 2
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρό−
φων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Πυρηνικών Ερευνών («CERN»), στο πλαίσιο του
προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλλη−
νες «σπουδαστές» και «ερευνητές» με τίτλο: «ΙΚΥ−
CERN Student and Fellowship Programmes». ......... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 123408/B7
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 23833/Β7 (ΦΕΚ 664/
29−5−2006) ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημεί−
ας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας με τίτλο: «Βιοτεχνολογία−Ποιότητα Διατροφής
και Περιβάλλοντος» − Αναμόρφωση προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−

ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την υπ’ αρ. 23833/Β7 (ΦΕΚ 664 τ.Β΄/29.5.2006) ΥΑ
που αφορά στην Έγκριση του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βι−
οτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Βιοτεχνολογία–Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλο−
ντος», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 58494/Β7 (ΦΕΚ
1099 13−4−2007) και 26750/Β7 (ΦΕΚ 1085 τ.Β΄/5.6.2009) ΥΑ.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
69η/10.4.2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
27/27−6−2013).
8. Το αριθμ. πρωτ. 9113/26−7−2013 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
9. Το με αρ. πρωτ. 975/4.7.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολο−
γίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 23833/Β7 (ΦΕΚ 664
τ.Β΄/29.5.2006) ΥΑ, που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βι−
οτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Βιοτεχνολογία–Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλο−
ντος», όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεότερες ΥΑ, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 ανα−
μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ−ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148, τ.Α΄/16−8−2008).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση
επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών
μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, την με−
λέτη, την διασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας
της διατροφής και του περιβάλλοντος. Η βιοτεχνολογία
πλέον αναπτύσσεται ραγδαία σε ένα ολοκληρωμένο,
συνθετικό και συνδετικό εργαλείο για τη διασφάλιση και
βελτίωση της ποιότητας στους δύο παραπάνω τομείς.
Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει
εκπαίδευση στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της
εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της
ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:
(α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με
δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου
της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής
τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους
για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση
στον μεταβολισμό και την τοξικότητά τους, και

(β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με
έμφαση στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτί−
μηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα
επίπεδα των οικοσυστημάτων και την διαχείριση γεγο−
νότων και φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο πρόγραμμα φιλο−
δοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των ανα−
γκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμέ−
νων στελεχών στον παραπάνω τομέα και να παρέχει
αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε μονάδες
παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος, εταιρίες
βιοτεχνολογίας και τροφίμων, κέντρα αναπτυξιακού
σχεδιασμού, διοικητικές υπηρεσίες στρατηγικού σχε−
διασμού και λήψης αποφάσεων, ερευνητικά κέντρα και
εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και
περιβαλλοντικά πάρκα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠMΣ απονέμει Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης
(MΔE) στην «Bιοτεχνολογία−Ποιότητα διατροφής και
περιβάλλοντος».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών Επι−
στημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επι−
στημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι−
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού−
χοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες /
ECTS ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

Οικολογία

Α

8

Μεταβολισμός – Μεταβολικές Διαταραχές

Α

6

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον

Α

6

Διατροφή

Α

6

Διασφάλιση Ποιότητας

A

4

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ −ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ −ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Διατροφική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Β

8

Επιδημιολογία − Στατιστική

Β

6

Διατροφική και Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Β

7

Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης − Βιοδείκτες

B

7

Νομικό Πλαίσιο για την Βιοτεχνολογία − Επικοινωνιολογία

B

2

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

Γ

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) άτομα ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο−
πλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας, το οποίο στεγάζεται σε εγκατα−
στάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Η
Βιβλιοθήκη του Τμήματος και το Κέντρο Δικτύων του
Πανεπιστημίου θα προσφέρει στους φοιτητές άμεση
πρόσβαση στην απαραίτητη βιβλιογραφία. Οι εξειδικευ−
μένες ανάγκες του ΠΜΣ θα καλυφθούν με προμήθεια
πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώ−
ρων και εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Στις περιπτώσεις
που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής επιτρέπεται
η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−21, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά
λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των
49.140,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ
Ευρώ
13.000

Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος
31.000
εξοπλισμός (προμήθεια−ανανέωση−συντήρηση
Μετακινήσεις
3.000
Γενικά έξοδα
2.140
ΣΥΝΟΛΟ
49.140
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα,
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 123324/Β7
(2)
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο
πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υποτροφίες
ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων
Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητι−
κής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (Α.150) «Περί συ−
στάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» όπως
τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1859/1951 (A.185) και με το
άρθρο 60 παρ. ιβ΄ του Ν. 3966/2011 (Α.118).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατά−
ξεις» (Α.109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α.306) (Κεφάλαιο Α,
Άρθρο 1, περίπτωση α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α.98).
5. Το με αρ. πρωτ. 1145/17−9−2012 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
6. Την απόφαση της 17ης/21−12−2012 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ («Συμβάσεις μεταξύ
ΙΚΥ – CERN»).
7. Τη Συμφωνία KN2100/DG (Γενεύη, 28−1−2013) μεταξύ
του ΙΚΥ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών
Ερευνών («CERN») για την ένταξη Ελλήνων «σπουδα−
στών» και «ερευνητών» στα εκπαιδευτικά προγράμμα−
τα του CERN («the training of Greek Experimental and
Theoretical Particle Physics doctorate candidate students».
8. Το με αρ. πρωτ. 14444/8−8−2013 έγγραφο του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
9. Το γεγονός ότι πέραν της δαπάνης η οποία προ−
καλείται από τη σύμβαση ΚΝ2100/DG (Γενεύη 28−1−2013)
μεταξύ του ΙΚΥ και του «CERN» και η οποία για το
οικονομικό έτος 2013 προϋπολογίζεται στο ποσό των
166.363,50 €, δεν θα προκληθεί περαιτέρω δαπάνη, η
οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής
υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY)
στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υποτροφίες
ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελ−
ληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και
Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής», ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων
στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής
Σωματιδιακής Φυσικής»
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η τοποθέτηση στο
CERN υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων
στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματι−
διακής Φυσικής, προκειμένου να εκπονήσουν μέρος της
διδακτορικής τους έρευνας.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – ως Εθνι−
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κός Φορέας Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας
KN2100/DG (Γενεύη, 28−1−2013) που έχει συνάψει με το
CERN, χρηματοδοτεί ετησίως περιορισμένο αριθμό θέ−
σεων υποτροφιών για την κάλυψη του κόστους τοποθέ−
τησης στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελ−
ληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και
Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕ−
ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους και
διαμένουν τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα.
ii. Είναι εγγεγραμμένοι − ως υποψήφιοι διδάκτορες
στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματι−
διακής Φυσική, σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
iii. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής
γλώσσας επιπέδου C1 «Πολύ καλή»
iii. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν
υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές.
iv. Δεν έχουν λάβει υποτροφία στο πλαίσιο του προ−
γράμματος υποτροφιών του CERN για διδακτορικές
σπουδές (CERN Doctoral Student Programme).
v. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
vi. Ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών («CERN»)
και δημοσιεύονται στον υπερσύνδεσμο: http://cern−iky.
web.cern.ch/
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (καταληκτική προ−
θεσμία, απαραίτητα δικαιολογητικά κ.τ.λ.) περιγράφεται
στον υπερσύνδεσμο: http://cern−iky.web.cern.ch/. Απαιτεί−
ται ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υποψήφιοι οφείλουν, μετά την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να
αποστείλουν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Τμήμα Υποτροφιών
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού (Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) αντίγραφο της αί−
τησης που υποβλήθηκε και τα σχετικά δικαιολογητικά
σε έντυπη μορφή.
Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται − ως μη επιλέξιμες.
Επιπλέον, οι αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε θέμα
διδακτορικής διατριβής το οποίο δεν εντάσσεται στον
τομέα της «Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής
Φυσικής» ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες
ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της καταληκτικής
προθεσμίας απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων των υποτρό−
φων θα πραγματοποιηθεί από την προβλεπόμενη, στην
Συμφωνία KN2100/DG μεταξύ του ΙΚΥ και του CERN,
επιτροπή επιλογής.
Η επιτροπή επιλογής απαρτίζεται από δύο (2) εκπρο−
σώπους του CERN, δύο (2) εξωτερικούς αξιολογητές
οι οποίοι ορίζονται από το ΙΚΥ (Μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητές Α ή Β
βαθμίδας στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής
Σωματιδιακής Φυσικής) και έναν εκπρόσωπο του ΙΚΥ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα: βαθμός βασικού πτυχίου,
επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε επιστη−
μονικά συνέδρια, βραβεία, πατέντες καθώς και η γνώση
ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής.
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν πρότασης της
επιτροπής επιλογής.
Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη με
τον εν δυνάμει επιβλέποντα καθηγητή τους στο CERN.
H σύμφωνη γνώμη τόσο του εν δυνάμει επιβλέποντα κα−
θηγητή (supervisor) στο CERN όσο και του επιβλέποντα
καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου του υποψηφίου
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παρα−
δεκτές.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής ανακοι−
νώνονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ (www.iky.gr).
ΣΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΙΣΜΟΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα διαθέσιμα κονδύλια στον εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τακτικό του
προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, απο−
φασίζει σχετικά με τον μέγιστο αριθμό θέσεων υπο−
τροφιών ανά υποπρόγραμμα οι οποίες θα χορηγηθούν
εντός του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.
2. Το ΙΚΥ ενημερώνει το CERN έως το τέλος εκάστου
έτους σχετικά με τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων
υποτροφιών οι οποίες θα καλυφθούν το επόμενο οι−
κονομικό έτος.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 κατ’ ανώ−
τατο όριο διαδοχικούς μήνες παραμονής στο CERN και
εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα έρευνας που θα
ακολουθήσει ο υπότροφος όσο και από την επίδοση
που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της έρευνας του.
Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Το ΙΚΥ, θα καλύψει την παραμονή του υποτρόφου στο
CERN για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας
Αναλυτικά, το ύψος και οι κατηγορίες των οικονο−
μικών παροχών (μηνιαία τροφεία, ασφαλιστική κάλυ−
ψη κ.τ.λ.) περιγράφονται στον ιστοχώρο του CERN
(«CERN − Doctoral Student Programme – Appointment
Conditions»).στον υπερσύνδεσμο: http://jobs.web.cern.ch/
join−us/doctoral−student−programme.
Η υποτροφία καταβάλλεται στον υποψήφιο σε μηνιαία
βάση.
Θ. ΕΝΑΡΞΗ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟ−
ΤΡΟΦΙΑΣ
1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να συνάψουν
σύμβαση επιχορήγησης με το ΙΚΥ, στην οποία θα πε−
ριγράφονται το αντικείμενο, η διάρκεια και οι όροι της
υποτροφίας.
2. Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας καταβάλ−
λεται μηνιαίως στον υπότροφο από το ΙΚΥ.
3. Η παρακολούθηση του υποτρόφου πραγματοποι−
είται από τον επιβλέποντα καθηγητή του (Supervisor)
στο CERN, ο οποίος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα
καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αποφασίζει
σχετικά με την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της έρευ−
νάς του. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε
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στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου της έρευνας
του υποτρόφου.
4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της υποτρο−
φίας, αν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο υπό−
τροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό
ποσό που του έχει καταβληθεί.
5. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυ−
ρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη
και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα
είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.
6. Ο υπότροφος υποχρεούται μνημονεύει σε οποια−
δήποτε εργασία/ανακοίνωση/δημοσίευση απορρέει από
την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
υποτροφίας ότι: «H έρευνα χρηματοδοτήθηκε μέσω του
προγράμματος «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον
τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής
Φυσικής».
7. Να καταθέσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός μηνός από
τη λήξη της σύμβασης του με το IKY, βεβαίωση ικανοποι−
ητικής προόδου της έρευνας του από τον επιβλέποντα
καθηγητή του στο CERN (supervisor) για το καλυπτόμενο
από το ΙΚΥ διάστημα παραμονής του στο CERN.
Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να
ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και
δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμί−
ζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων
δε γίνονται δεκτές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 123326/Β7
(3)
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συ−
νεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών
Ερευνών («CERN»), στο πλαίσιο του προγράμματος
χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες «σπουδαστές»
και «ερευνητές» με τίτλο: «ΙΚΥ−CERN Student and
Fellowship Programmes».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (Α.150) «Περί συ−
στάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» όπως
τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1859/1951 (A.185) και με το
άρθρο 60 παρ. ιβ΄ του Ν. 3966/2011 (Α.118).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατά−
ξεις» (Α.109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α.306) (Κεφάλαιο Α,
Άρθρο 1, περίπτωση α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
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για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α.98).
5. Το με αρ. πρωτ. 1145/17−9−2012 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
6. Την απόφαση της 17ης /21−12−2012 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ («Συμβάσεις μεταξύ
ΙΚΥ – CERN»).
7. Τη Συμφωνία KN2101/DG (Γενεύη, 28−1−2013) μεταξύ
του ΙΚΥ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών
Ερευνών («CERN») για την ένταξη Ελλήνων «σπουδα−
στών» και «ερευνητών» στα εκπαιδευτικά προγράμματα
του CERN («the training of Greek engineering and science
students and recent graduates within the CERN Student
and Fellowship Programmes».
8. Το με αρ. πρωτ. 14444/8−8−2013 έγγραφο του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
9. Το γεγονός ότι πέραν της δαπάνης η οποία προ−
καλείται από τη σύμβαση ΚΝ2101/DG (Γενεύη 28−1−2013)
μεταξύ του ΙΚΥ και του «CERN» και η οποία για το
οικονομικό έτος 2013 προϋπολογίζεται στο ποσό των
162.707,62 €, δεν θα προκληθεί περαιτέρω δαπάνη, η
οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής
υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY)
σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνι−
κών Ερευνών («CERN»), στο πλαίσιο του προγράμματος
χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες «σπουδαστές» και
«ερευνητές» με τίτλο: «IKY − CERN Student and Fellowship
Programmes», ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«IKY − CERN Student and Fellowship Programmes»
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η μετεκπαίδευση
Ελλήνων σπουδαστών και ερευνητών στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών («CERN»).
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – ως Εθνι−
κός Φορέας Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας
KN2101/DG (Γενεύη, 28−1−2013) που έχει συνάψει με το
CERN, χρηματοδοτεί ετησίως την κάλυψη επιπλέον (πέ−
ραν των καλυπτόμενων αμιγώς από τον προϋπολογισμό
του CERN) θέσεων για έλληνες σπουδαστές και ερευνη−
τές στα ακόλουθα υποπρογράμματα του προγράμματος
«CERN Student and Fellowship Programmes».
1. Fellowship Programme: Αφορά σε Μεταδιδάκτορες
(postdoc) Εφαρμοσμένης ή Θεωρητικής Φυσικής και
αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων σε επιστήμες
Μηχανικού ή Πληροφορικής.
2. Doctoral Student Programme: Αφορά σε Υποψήφι−
ους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων σε επιστήμες
Μηχανικού/Εφαρμοσμένης Φυσικής/Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες σε
Πειραματική ή Θεωρητική Σωματιδιακή Φυσική).
3. Technical Student Programme: Αφορά σε Προπτυ−
χιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκ−
παίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού/Εφαρμοσμένης
Φυσικής/Πληροφορικής/Μαθηματικών.
4. Summer Student Programme: Αφορά σε Προπτυχια−
κούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαί−
δευσης σε επιστήμες Μηχανικού/Φυσικής/Πληροφορικής.
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5. Administrative Student Programme: Αφορά σε Προ−
πτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης σε Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες/
Επικοινωνία/Βιβλιοθηκονομία.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕ−
ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν σωρευτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους και
διαμένουν τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα.
iii. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν
υποτροφία από το ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.
iv. Ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών («CERN»)
και δημοσιεύονται σε σελίδα του ιστοχώρου του CERN
στον υπερσύνδεσμο: http://jobs.web.cern.ch/ («CERN −
Student and Fellowship Programmes»).
Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώ−
νει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη
και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα
είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στον Ευ−
ρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών («CERN»)
στο πλαίσιο του προγράμματος «CERN − Student and
Fellowship Programmes». Απαιτείται ηλεκτρονική υποβο−
λή με την αναφορά «Greek Student» στο πεδίο «Εθνικό−
τητα» («Nationality») της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (καταληκτική προθε−
σμία, απαραίτητα δικαιολογητικά κ.τ.λ.) περιγράφεται
στον υπερσύνδεσμο: http://jobs.web.cern.ch/
Οι υποψήφιοι οφείλουν, μετά την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να
αποστείλουν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Τμήμα Υποτροφιών
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού (Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) αντίγραφο της αί−
τησης που υποβλήθηκε και τα σχετικά δικαιολογητικά
σε έντυπη μορφή.
Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται − ως μη επιλέξι−
μες. Επιπλέον, οι αιτήσεις οι οποίες δεν είναι ορθά και
Υποπρόγραμμα

Συνολική διάρκεια

πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί
εντός της καταληκτικής προθεσμίας απορρίπτονται ως
μη επιλέξιμες.
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή επιλογής CERN − (Student and Fellowship
Programmes Selection Committee) στο πλαίσιο του προ−
γράμματος «CERN − Student and Fellowship Programmes»,
βάσει εξατομικευμένης αξιολόγησης. Η επιτροπή επιλο−
γής αποτελείται από στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανι−
σμού Πυρηνικών Ερευνών («CERN»).
Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη
με τον εν δυνάμει επιβλέποντα του ή τον Προϊστάμενο
του τμήματος στο οποίο θα τοποθετηθούν στο CERN.
Το ΙΚΥ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής. Το
CERN – ως διακυβερνητικός οργανισμός, δεν δημοσιεύει
τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής επιλογής.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας δε γίνονται παραδε−
κτές.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής ανακοι−
νώνονται στο ΙΚΥ και στους υποψηφίους.
ΣΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΙΣΜΟΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα διαθέσιμα κονδύλια στον εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τακτικό του
προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, απο−
φασίζει σχετικά με τον μέγιστο αριθμό θέσεων υπο−
τροφιών ανά υποπρόγραμμα οι οποίες θα χορηγηθούν
εντός του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.
2. Το ΙΚΥ ενημερώνει το CERN έως το τέλος εκάστου
έτους σχετικά με τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων
υποτροφιών οι οποίες θα καλυφθούν το επόμενο οι−
κονομικό έτος.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ΙΚΥ καλύπτει μέρος της συνολικής διάρκειας πα−
ραμονής του υποτρόφου στο CERN ενώ το υπόλοιπο
καλύπτεται από το CERN. Η συνολική διάρκεια της υπο−
τροφίας ανά υποπρόγραμμα και τα χρονικά διαστήματα
τα οποία καλύπτονται από το ΙΚΥ και το CERN αντί−
στοιχα ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Διάστημα που
καλύπτεται από το
ΙΚΥ

Διάστημα που
καλύπτεται από το
CERN

Doctoral Student

24 − 36 μήνες

12 μήνες

12 − 24 μήνες

Technical Student

6 − 14 εβδομάδες

5 εβδομάδες

1 − 9 εβδομάδες

Summer Student

8 – 13 εβδομάδες

8 – 13 (εβδομάδες)

−

Administrative
Student

2 − 12 (μήνες)

2 μήνες

0 − 10 μήνες

Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας για το υποπρό−
γραμμα «Fellowship Programme» ορίζεται από 2 έως 3
έτη. Το ΙΚΥ θα καλύψει το 35% του κόστους.
Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Αναλυτικά, το ύψος και οι κατηγορίες των οικονομι−
κών παροχών (μηνιαία τροφεία, ασφαλιστική κάλυψη
κ.τ.λ.) περιγράφονται στον ιστοχώρο του CERN («CERN −
Student and Fellowship Programmes») στον υπερσύν−

δεσμο: http://jobs.web.cern.ch/join−us/doctoral−student−
programme.
Η υποτροφία καταβάλλεται στον υποψήφιο σε μηνιαία
βάση.
Η. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι εντάσσονται πλήρως στο
πρόγραμμα υποτροφιών του CERN − «Student and
Fellowship Programmes».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Το ΙΚΥ θα καταβάλλει στο CERN το ποσό της υποτρο−
φίας που του αναλογεί για κάθε έναν από τους επιλεγέ−
ντες υποψηφίους. Στη συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψή−
φιοι θα συνάψουν σύμβαση (“Appointment Contract”) με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών («CERN»)
αποδεχόμενοι τους όρους παραμονής τους στο CERN
για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας τους.
Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας καταβάλλε−
ται μηνιαίως στον υπότροφο από το CERN.
Η παρακολούθηση του υποτρόφου πραγματοποιείται
από τον επιβλέποντα του (Supervisor) υποτρόφου στο
CERN, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με την ικανοποιητι−
κή ή μη πρόοδο της εργασίας του. Η υποτροφία μπορεί
να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητι−
κής προόδου της έρευνας του υποτρόφου.
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Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να
ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και
δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμί−
ζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων
δε γίνονται δεκτές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022971609130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

