ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (Α’ ΚΥΚΛΟΣ)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Δράσης 10.2.2.03.01
με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
διατριβής» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως
εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 82871/Z1/23-5-2016 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Τεύχος Β’/1506/26-5-2016 ) προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα
(211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην
Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.
Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
• η ενίσχυση νέων ερευνητών και
• η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο
επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.
•

Η δαπάνη για την κάλυψη των εκατό ν εξήντα επτά (1 6 7 )θέσεων θα βαρύνει το ν προ ϋπο λο γισμό το υ
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:
1. Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
2. Επιστήμες Ζωής.
3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές
παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
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τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα για Διδακτορικές Υποτροφίες
ΕΣΠΑ 2014-2 0 20 δεν θα είναι σε λειτουργία από την Τρίτη 5-7-2016 και ώρα 15.00 και έως την
Πέμπτη 7-7-2016 και ώρα 8.00 π.μ. για λόγους τεχνικής συντήρησης. Για τον ανωτέρω λόγο δίδεται
παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης 8-7-2016 έως τη Δευτέρα 11-7-2016 και ώρα 16.00 και αντίστοιχα στην
αποστολή των δικαιολογητικών από την καταληκτική ημερομηνία 15-7-2016 έως τη Δευτέρα 18-72016.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ. ΤΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2013,2014 ΚΑΙ
2015.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394
και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ

