ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πτυχιούχων (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ)
για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
1Ο Σ ΚΥΚΛΟΣ
1. Έχω υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ-SIEMENS για χρηματοδότηση
ερευνητικών προγραμμάτων. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση και στο τρέχον πρόγραμμα
για διδακτορικές σπουδές;
Ναι. Δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση. Ωστόσο, σε περίπτωση επιλογής σας από το
πρόγραμμα ΙΚΥ-SIEMENS για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να
μεριμνήσετε ώστε να αποσυρθεί μία εκ των δύο αιτήσεων υποψηφιότητας.
2. Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει αίτηση;
Οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως εάν είναι σε άδεια (οποιαδήποτε μορφής).
3. ‘Έχω κάνει οριστική υποβολή, αλλά ξέχασα να συμπληρώσω κάποια πεδία στην
ηλεκτρονική αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και είναι μοναδική. Συνεπώς, θα πρέπει πριν την
οριστικοποίησή της να την ελέγξετε διεξοδικά και να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των
στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση δεν μπορεί να ξανά ανοίξει ούτε μπορεί
να υποβληθεί δεύτερη αίτηση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
4. Ποιών ετών είναι τα εκκαθαριστικά που δηλώνονται στην αίτηση;
Είναι τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας που αφορούν τα εισοδήματα των ετών
2013, 2014 και 2015.
5. Έχω ξεκινήσει το διδακτορικό μου, αλλά δεν έχει οριστεί η τριμελής συμβουλευτική
επιτροπή από τη ΓΣΕΣ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση και να προσκομίσω τον ορισμό της
τριμελούς μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων;
Όχι. Ο ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη ΓΣΕΣ πρέπει να έχει γίνει
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (08/07/2016).
6. Μπορώ να προσκομίσω ως πτυχίο το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα και να μοριοδοτηθώ
γι΄αυτό;

Όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με το βασικό πτυχίο του υποψηφίου, το οποίο θα
πρέπει να προσκομιστεί και για το οποίο θα μοριοδοτηθεί η αίτηση του υποψηφίου.
7. Υπάρχει δυνατότητα να προσθέσω εικόνα ή/και σχήματα στην πρόταση για την
εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής;
Όχι. Στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχει μόνο κείμενο χωρίς εικόνες, σχήματα ή
διαγράμματα, καθώς δεν είναι συμβατά με την ηλεκτρονική εφαρμογή.
8. Σε κάποιο/κάποια από τα τρία έτη δεν είχα φορολογητέο εισόδημα γιατί ήμουν
προστατευόμενο μέλος. Τι πρέπει να κάνω;
Αρχικά στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνετε μηδενικό εισόδημα για το/τα
συγκεκριμένο/α έτος/έτη. Στη συνέχεια, με την κατάθεση των δικαιολογητικών
προσκομίζετε το Ε1 των γονέων καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι για το
συγκεκριμένο έτος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω του ότι ήταν
προστατευόμενο μέλος.

