Συχνζσ Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ
1.

Τι ζγγραφα χρειάηεται να προετοιμάςω για να υποβάλλω τθν αίτθςι μου (προπαραςκευαςτικζσ

ενζργειεσ);
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ κα χρειαςτοφν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτα δικαιολογθτικά
που αναγράφονται ςτο ΚΕΦ. Γ τθσ οικείασ πρόςκλθςθσ. Επιπροςκζτωσ, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ κα ακολουκιςει θ υποβολι ςε ζντυπθ μορφι και ενδζχεται να μθν είναι δυνατι θ ζκδοςθ κάποιου
δικαιολογθτικοφ (π.χ. βεβαίωςθ ι απόφαςθ οριςμοφ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ) λόγω των αργιϊν
του Πάςχα. Για το λόγο αυτό ςυνιςτοφμε ςτουσ εν δυνάμει υποψθφίουσ να προμθκευτοφν όλα τα απαιτοφμενα
ζγγραφα-δικαιολογθτικά (από τισ Γραμματείεσ των Σχολϊν/Τμθμάτων ι άλλεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ) ζωσ τθν
καταλθκτικι θμερομθνία.
Επιπλζον, οι υποψιφιοι κα πρζπει να ηθτιςουν από τα μζλθ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ τουσ
(εφόςον είναι εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο εκλεκτόρων ΑΠΕΛΛΑ) και να ζχουν διακζςιμο τον πενταψιφιο κωδικό
χριςτθ τουσ (ΑΠΕΛΛΑ_ID).
Οι υποψιφιοι οφείλουν, πριν προβοφν ςτθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, να ζχουν διαβάςει προςεκτικά το κείμενο τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων και το παρόν ζγγραφο.

2.

Επίκειται ο επίςθμοσ οριςμόσ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ μου Επιτροπισ (απόφαςθ ΓΣΕΣ). Μζχρι

πότε το αργότερο είναι δυνατόν να οριςτεί επιςιμωσ θ εν λόγω επιτροπι, προκείμενου να είναι επιλζξιμθ θ
αίτθςι μου;
Δεδομζνου ότι θ υποτροφία άρχεται από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ
(17/04/2018), επιλζξιμοι υποψιφιοι είναι εν γζνει όςοι ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοι διδάκτορεσ ζωσ τθν
ανωτζρω θμερομθνία.
Υποψιφιοι για του οποίουσ, λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν ζχει οριςτεί επιςιμωσ θ Τριμελισ Συμβουλευτικι
Επιτροπι ζωσ τισ 17/04/2018, δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που
αποδεικνφουν ότι ςυντρζχει περιςτατικό ανωτζρασ βίασ. Ωσ εκ τοφτου και ςφμφωνα με τθν από 03/04/2018
απόφαςθ του ΔΣ του ΙΚΥ και ςχετικισ νομικισ γνωμοδότθςθσ, περιςτατικό ανωτζρασ βίασ ςυντρζχει ςτισ
περιπτϊςεισ υποψθφίων, όπου βεβαιϊνονται (με ςχετικι βεβαίωςθ του Τμιματοσ/Σχολισ θ οποία ςυνοδεφει
τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςε ζντυπθ μορφι) οι παρακάτω ςυνκικεσ:
I.

Είχαν υποβάλει αίτθςθ οριςμοφ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ πριν τθν επίςθμθ δθμοςίευςθ τθσ
πρόςκλθςθσ δθλαδι ζωσ τισ 20/03/2018 και

II.

δεν ζχει λάβει χϊρα θ Γ.Σ.Ε.Σ. για τον επίςθμο οριςμό αλλά ζχει προγραμματιςτεί για το διάςτθμα από
18/04/2018 ζωσ τισ 30/04/2018.

Επιςθμαίνεται ότι θ ζναρξθ τθσ υποτροφίασ δεν μπορεί να είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ οριςμοφ
Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ και ςτθν περίπτωςθ που λάβει χϊρα μετά τθν 17/04/2018 το
προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα για τθν υποβολι του τελικοφ παραδοτζο (εντόσ εξαμινου το αργότερο από τθ
λιξθ τθσ υποτροφίασ) , κα μειωκεί αναλόγωσ.
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3.

Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ;

Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι μόνιμοι ι αορίςτου χρόνου δεν είναι επιλζξιμοι να ςυμμετάςχουν ςτο εν λόγω
πρόγραμμα,

4.

ανεξαρτιτωσ

εάν

είναι

ςε

άδεια

(οποιαςδιποτε

μορφισ).

Μζχρι πότε μπορϊ να εργάηομαι αν λάβω υποτροφία;

Δεδομζνου ότι, οι υποψιφιοι δεν κα πρζπει να εργάηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ςτο δθμόςιο
με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι ι ςτον

ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εργαςίασ

πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου, και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζχουν τθ δυνατότθτα παραίτθςθσ μετά
τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων , οι ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι είναι δυνατόν να εργάηονται το αργότερο
ζωσ τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ΙΚΥ-υποτρόφου (ςυνάπτεται εντόσ προκεςμίασ που κζτει το ΙΚΥ).

5.

Πϊσ ορίηεται θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ; Το χρονοδιάγραμμα ςχετίηεται με τθν αιτοφμενθ διάρκεια

και αν ναι με ποια θμερομθνία ζναρξθσ;
Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόταςθσ διδακτορικισ διατριβισ θ οποία αξιολογείται
και μοριοδοτείται και δεν ςχετίηεται άμεςα με τθν αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ. Το χρονοδιάγραμμα
αφορά τον απαιτοφμενο χρόνο υλοποίθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ
τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ ζωσ τθν ολοκλιρωςι τθσ. Η αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ αφορά
τον χρόνο χρθματοδότθςθσ από το ΙΚΥ αρχομζνθσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ
αιτιςεων και ανζρχεται ςε 36 μινεσ κατά ανϊτατο όριο. Επιςθμαίνεται ότι, θ αιτοφμενθ διάρκεια τθσ
υποτροφίασ δεν αξιολογείται και ςε κάκε περίπτωςθ δεν επθρεάηει τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ με κανζναν
τρόπο. Λόγω του ότι θ αιτοφμενθ διάρκεια υποτροφίασ δεν είναι δυνατόν να τροποποιθκεί μετά τθν οριςτικι
υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνιςτάται ςτουσ υποψιφιουσ να αιτθκοφν τθ μζγιςτθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ, ιτοι 36
μινεσ.

6.

Ποιο ποςό λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό του μζςου όρου του ειςοδιματοσ επιβολισ

ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ των φορολογικϊν ετϊν 2014, 2015 και 2016;
Δθλϊνεται και λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ του ατομικοφ ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ
των φορολογικϊν ετϊν 2014, 2015 και 2016 του υποψιφιου (Στοιχείο Γ2 του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσΕιςόδημα Επιβολήσ Ειςφοράσ).

7.

Σε κάποιο/κάποια από τα τρία ζτθ δεν ιμουν υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικι διλωςθσ. Τι πρζπει να

προςκομίςω;
Αρχικά ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμπλθρϊνετε μθδενικό ειςόδθμα για το/τα ςυγκεκριμζνο/α ζτοσ/ζτθ. Στθ
ςυνζχεια, με τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν προςκομίηετε, αντί του αντίςτοιχου εκκακαριςτικοφ
ςθμειϊματοσ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι δεν ιςαςταν υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ,
αναφζροντασ ειδικά τον ςχετικό λόγο απαλλαγισ ςασ.
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8.

Στο επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τίτλο «Περίλθψθ (abstract)» τι κα πρζπει

να αναρτθκεί;
Το αρχείο που κα αναρτιςετε κα περιλαμβάνει τθν περίλθψθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ με το ακριβζσ
περιεχόμενο τθσ Περίλθψθσ που υπάρχει ςτο ζγγραφο με τίτλο «Πρόταςθ διδακτορικισ διατριβισ», αλλά ςε
ξεχωριςτό αρχείο και μορφι pdf.

9.

Μπορϊ να προςκομίςω ωσ πτυχίο το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα και να μοριοδοτθκϊ για αυτό;

Όχι. Η ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα γίνεται με το βαςικό πτυχίο του υποψθφίου, το οποίο κα πρζπει να
προςκομιςτεί και για το οποίο κα μοριοδοτθκεί θ αίτθςθ του υποψθφίου.

10.

Είμαι κάτοχοσ πτυχίου αλλοδαπισ, αλλά δεν ζχω τθν ιςοτιμία ΔΟΑΤΑΠ οφτε βεβαίωςθ βακμολογικισ

αντιςτοιχίασ. Θα μοριοδοτθκεί το πτυχίο μου;
Ναι. Ο τίτλοσ ςασ κα κεωρθκεί ότι φζρει τον κατϊτατο βακμό του αντίςτοιχου ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι Τ.Ε.Ι.
και κα βακμολογθκεί με πζντε (5).

11.

‘Ζχω κάνει οριςτικι υποβολι, αλλά ξζχαςα να ςυμπλθρϊςω κάποια πεδία ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ.

Η αίτθςθ υποβάλλεται άπαξ και είναι μοναδικι. Συνεπϊσ, κα πρζπει πριν τθν οριςτικοποίθςι τθσ να τθν
ελζγξετε προςεκτικά και να επιβεβαιϊςετε τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων. Διευκρινίηεται ότι
δεν είναι δυνατόν να υποβλθκεί δεφτερθ αίτθςθ.

12.

Εάν λάβω τθν υποτροφία, κα μπορϊ να ςυμμετάςχω ωσ μζλοσ ερευνθτικισ ομάδασ ςε ζνα ερευνθτικό

πρόγραμμα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ και να χρθματοδοτοφμαι για άλλθ ζρευνα ςυναφοφσ αντικειμζνου
με τθν διδακτορικι διατριβι;
Όχι. Σφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ (Κεφ. Β, Προχποκζςεισ Συμμετοχισ-Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ και Κεφ. Γ.
Διαδικαςία Υποβολισ αιτιςεων), ο υποψιφιοσ δεν κα πρζπει να χρθματοδοτείται για τθν προτεινόμενθ
διατριβι/ι άλλθ ζρευνα με ςυναφζσ κζμα από οποιαδιποτε άλλθ πθγι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ.

13.

Ποιο είναι το κακαρό ποςό τθσ υποτροφίασ μετά τθν παρακράτθςθ των νομίμων κρατιςεων;

Το ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςε 816,90€ μθνιαίωσ (μεικτό ποςό) και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ οι
οποίεσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, αντιςτοιχοφν ςε χαρτόςθμο και ΟΓΑ επί χαρτοςιμου και
ανζρχονται ςυνολικϊσ ςτο 3,6% επί του μεικτοφ ποςοφ. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ανωτζρω, το κακαρό ποςό
ανζρχεται ςε 787,49 € μθνιαίωσ.

Επιπροςκζτωσ, επειδι τα τροφεία καταβάλλονται μζςω τραπεηικοφ

εμβάςματοσ, ενδζχεται να υπάρξουν και τραπεηικά ζξοδα τα οποία χρεϊνει θ τράπεηα του υποτρόφου.

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