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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ/ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
SIEMENS

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 16237/Β2/1-2-2016
Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) προκηρύσσει τη χρηματοδότηση συνολικά
ογδόντα (80) ερευνητικών προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τρεις (3) θεματικές περιοχές αιχμής στο πλαίσιο της
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
26 Ερευνητικά Προγράμματα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
28 Ερευνητικά Προγράμματα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
26 Ερευνητικά Προγράμματα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε ερευνητικές ομάδες ελληνικών Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα απαρτίζονται από έναν κύριο ερευνητή, επιστημονικό
υπεύθυνο-μέλος ΔΕΠ / ΕΠ και έως δύο υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα συμμετέχουν
στο πλαίσιο της διδακτορικής τους διατριβής, το Ερευνητικό Πρόγραμμα των οποίων θα
πρέπει να αποτελέσει μέρος της διδακτορικής τους έρευνας.
Οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα περιλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
Ενεργειακά Συστήματα
Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις και Συστήματα Αποφάσεων
Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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Αποκεντρωμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας
Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων
Μηχατρονική
Βιομηχανική Τεχνολογία
Ναυτική Τεχνολογία
Τεχνολογία Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου
Νανοτεχνολογία & Εφαρμογές
Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
Βιομηχανικός Αυτοματισμός και Έλεγχος
Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα

ΥΓΕΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Επεμβατική Ακτινολογία
Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων
Ιατρική Τηλεμετρία και Τηλεματική
Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική - Ακτινοδιαγνωστική/
Ακτινοθεραπεία & Πυρηνική Ιατρική
Υπολογιστική Νευροεπιστήμη - Νευροπληροφορική
Βιοπληροφορική - Ιατρική Πληροφορική
Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας
Μοριακή Βιολογία - Γενετική
Βιοτεχνολογία - Μοριακή Βιοτεχνολογία – Βιοϊατρική
τεχνολογία
Βιοχημεία - Κυτταρική Βιολογία
Κλινική και Μοριακή Ανοσολογία
Μοριακή Ιατρική - Αναγεννητική Ιατρική
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων
Μεταφορών
Βιώσιμη Κινητικότητα και Δίκτυα Μεταφορών
Μηχανική των Υποδομών και του Περιβάλλοντος
Μηχανική Μάθηση
Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών &
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Συστήματα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης κυκλοφορίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση οδικών και σιδηροδρομικών
συστημάτων
Εφαρμογές τηλεματικής
Υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων & Ηλεκτροκίνηση μέσων
σταθερής τροχιάς
Αστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
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Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι
θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον τομέα από τους προκηρυγμένους, μετά από
απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κριτήρια για την επιλεξιμότητα ενός ερευνητικού προγράμματος:
α) Ο κύριος ερευνητής που υποβάλει την πρόταση χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι:
- μέλος ΔΕΠ ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΕΠ ελληνικών ΤΕΙ
β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες- ερευνητές θα πρέπει:
-να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να διαμένουν νομίμως στην
Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια
-να είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι ή ισότιμου πτυχίου της
αλλοδαπής
-να έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης

της Ελλάδας, (όχι εξ’ αποστάσεως), δηλαδή να έχει οριστεί η τριμελής

συμβουλευτική επιτροπή και το θέμα τους πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων της οικείας προκήρυξης.
-το Ερευνητικό Πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να υλοποιηθεί
απαραιτήτως στο πλαίσιο της διδακτορικής τους διατριβής και θα πρέπει να αποτελέσει
μέρος της διδακτορικής τους έρευνας,
-να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1) της Αγγλικής γλώσσας
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες,
-να μην έχουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο των 25.000,00€,
-να μην χρηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια του Ερευνητικού Προγράμματος για το
συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρωτόκολλο από καμία άλλη πηγή.
- για άνδρες υποψήφιους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ’ αυτές, ή να έχουν αναβολή κατάταξης, που να
επαρκεί για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι
υποψήφιοι οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης αναβολής, επαρκούς
για την ολοκλήρωση του προγράμματος και να προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
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Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της χρηματοδότησης.
Επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνον πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
Το Ι.Κ.Υ ακυρώνει τη χρηματοδότηση, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι
τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, θα πρέπει οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των
ερευνητικών ομάδων να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το
αργότερο έως τις 21/3/2016 στο Ι.Κ.Υ. (Τμήμα Διαγωνισμών : Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως
41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και προϋπολογισμό, που διατίθεται
αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) συνοδευόμενη από όλα τα
κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά.
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το
αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σταλεί με οποιοδήποτε τρόπο μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν γίνεται αποδεκτό.

Για την αποδοχή της αίτησης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει οπωσδήποτε να
αποστείλει στο Ι.Κ.Υ πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2)Τίτλο, περιγραφή καθώς και διάρκεια της ερευνητικής πρότασης, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο έτη, με αναφορά του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο θα
πραγματοποιηθεί η έρευνα. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να υπάρχει λεπτομερής
ανάλυση του επιστημονικού στόχου και της μεθοδολογίας του ερευνητικού προγράμματος,
4
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αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του και αναλυτικός προϋπολογισμός για την
κάλυψη εξόδων του ερευνητικού έργου, όπου θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Κατάλογος με τα αναλώσιμα/ μικρές συσκευές,
β) Ενδεικτικός προγραμματισμός ταξιδιών και συμμετοχών σε συνέδρια που κρίνονται
απαραίτητα καθώς και
γ) Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά.
3) Βεβαίωση συμμετοχής με τα στοιχεία του/των υποψηφίων διδακτόρων που θα
εργαστούν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας, υπογεγραμμένη από τον ίδιο,
4) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του επιστημονικού υπεύθυνου (θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις τελευταίες 10 δημοσιεύσεις με το δείκτη απήχησης και αναφορές των
τελευταίων πέντε (5) ετών, ερευνητικά προγράμματα, πατέντες, βραβεία κ.ο.κ.),
5) Βιογραφικό σημείωμα του/των υποψηφίων διδακτόρων όπου θα αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, το βασικό πτυχίο και ο βαθμός, τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και
διεθνή περιοδικά με κριτές, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε
ελληνικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές καθώς και ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών
διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Κάθε
βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
i)

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος διδάκτορας δεν χρηματοδοτείται κατά
τη διάρκεια του Ερευνητικού Προγράμματος για το ίδιο Ερευνητικό
Πρωτόκολλο από καμία άλλη πηγή.

ii)

Αντίγραφο βασικού πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αντίστοιχο της
αλλοδαπής 1, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει παρέλθει
διάστημα πέντε ετών μεταξύ του έτους κτήσης του βασικού πτυχίου και
του ορισμού της τριμελούς επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ

iii)

Βεβαίωση Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής και του θέματος
της διδακτορικής του διατριβής. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής και
του θέματος δεν πρέπει να έχει γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων της οικείας προκήρυξης.

iv)

Βεβαίωση του επιβλέποντα της διδακτορικής τους διατριβής ότι το
ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο

θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι

1

Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).
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διδάκτορες θα υλοποιηθεί απαραιτήτως στο πλαίσιο της διδακτορικής
τους διατριβής και θα αποτελέσει μέρος της διδακτορικής τους έρευνας.
v)

Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1) αγγλικής γλώσσας (βάσει
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες) .

vi)

Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αντίστοιχου νόμιμου
παραστατικού με το οποίο να αποδεικνύεται η επί πέντε συναπτά έτη
παραμονή στην Ελλάδα.

vii)

Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου
οικονομικού έτους και

viii)

Για τους άνδρες υποψηφίους: πιστοποιητικό τύπου Α.΄ Για όσους έχουν
αναβολή κατάταξης θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Προτάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις
και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί
πλήρως με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν
αξιολογούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Η επιτροπή των αξιολογητών θα αποτελείται από τρία έως πέντε
μέλη ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων ανά επιστημονικό τομέα. Οι αξιολογητές θα
προκύψουν από το μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών
κριτηρίων. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ι.Κ.Υ. Η μοριοδότηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει βάσει των ακόλουθων
κριτηρίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
-

Ποιότητα της υποβληθείσας Ερευνητικής Πρότασης (0 έως 40 μόρια)

-

Επιστημονικό επίπεδο του Υπεύθυνου της ερευνητικής ομάδας, όπως αυτό
προκύπτει από το βιογραφικό του σημείωμα (0 έως 30 μόρια)
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Επιστημονικό επίπεδο του/ των υποψηφίων διδακτόρων-ερευνητών προς
χρηματοδότηση, όπως αυτό προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα (σύνολο 0
έως 30 μόρια).

Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 40
συνολικά μόρια δεν θα περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιλέξιμων προτάσεων.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες με τις επιλεγμένες ερευνητικές
προτάσεις κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό τομέα. Οι πίνακες αυτοί
επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της χρηματοδότησης είναι η σύναψη σχετικών συμβάσεων
του επιστημονικού υπεύθυνου με το Ι.Κ.Υ., καθώς και του κάθε υποψηφίου διδάκτορα- μέλους της
ερευνητικής ομάδας με το Ι.Κ.Υ, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της χρηματοδότησης
β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν είναι παραδεκτές.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστου επιστημονικού τομέα, η
επιλογή της ερευνητικής πρότασης θα γίνει από την ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους
της παρούσας προκήρυξης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του
Ι.Κ.Υ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή
πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων
δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ να καταρτίσει σύμβαση με τον
ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Διάρκεια
Η διάρκεια χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος ορίζεται έως 24 μήνες και σε
καμία περίπτωση δε δύναται να ξεπεράσει την 31η/08/2017. Η ημερομηνία έναρξης της
χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος καθορίζεται «σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ».
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Παραδοτέα
Ως παραδοτέα των ερευνητικών προγραμμάτων ορίζονται:
Α) Κατά τη διάρκεια χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος:
i) Οι

υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλουν στο τέλος κάθε εξαμήνου, βεβαίωση

υπογεγραμμένη από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία βεβαιώνεται η
ικανοποιητική πρόοδος της διδακτορικής τους διατριβής και
ii) O Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλει στο τέλος κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων του
ερευνητικού προγράμματος, στην οποία θα περιλαμβάνονται: Συνοπτική περιγραφή της
έρευνας που εκπονήθηκε κατά το διανυθέν έτος, στην οποία θα αναφέρεται και η πρόοδος
του ερευνητικού έργου, αναλυτική κατάσταση και αιτιολόγηση των δαπανών και τυχόν
δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε συνέδρια. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιώνεται η
ικανοποιητική εργασία των υποψηφίων διδακτόρων - μελών της ερευνητικής ομάδας.

Β) Επιπλέον με τη λήξη της χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος :
i) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να υποβάλει μια (1) δημοσίευση

πρωτότυπης

ερευνητικής εργασίας και μια (1) ανασκόπηση στο ίδιο πεδίο, σε ξενόγλωσσα περιοδικά με
κριτές και δείκτη απήχησης και παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον
διεθνές συνέδριο.

Δίνεται δυνατότητα παράτασης κατάθεσης των παραδοτέων μέχρι τις 31-8-2017. Η
παράταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αφορά την χρηματοδότηση, η οποία απαραιτήτως
λήγει με τη λήξη της εκτέλεσης του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους
δικαιούχους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι
υποψήφιοι διδάκτορες-μέλη της ερευνητική ομάδας, ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης
πριν την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Υποψήφιος διδάκτορας- μέλος Ερευνητικής Ομάδας:
Τα μηνιαία τροφεία για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ανέρχονται σε επτακόσια ευρώ
(700,00€).
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Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος - μέλος ΔΕΠ/ΕΠ:
Λοιπά έξοδα για τις ανάγκες της ερευνητικής πρότασης (αναλώσιμα, αγορά μικρών
συσκευών, έξοδα δημοσιεύσεων, συνέδρια κ.λπ.) :
Σε περίπτωση χρηματοδότησης ενός μόνο υποψηφίου διδάκτορα- μέλους: 16.600,00€ κατ΄
έτος.
Σε περίπτωση χρηματοδότησης δύο υποψηφίων διδακτόρων- μελών: 8.200,00€ κατ΄ έτος.
Η καταβολή των εξόδων για τις ανάγκες υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης
πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση.
Αναλυτικότερα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να υποβάλλει, άπαξ, εντός κάθε
τριμήνου στο Ι.ΚΥ. όλα τα νόμιμα παραστατικά που προκύπτουν από δαπάνες στις
εγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων για τις ανάγκες της ερευνητικής πρότασης (τιμολόγια,
αποδείξεις, εισιτήρια κ.ο.κ.) .
Από το σύνολο των λοιπών εξόδων το κόστος συμμετοχής σε συνέδρια δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 5.000€ και για τα δύο έτη, ήτοι το 10% του κόστους της χρηματοδότησης
εκάστου προγράμματος.
Μετά το τέλος εκάστου τριμήνου καταβάλλεται από το Ι.Κ.Υ. στον επιστημονικό υπεύθυνο
το δαπανηθέν ποσό. Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά για όλες τις δαπάνες του έργου θα
πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο 3 μήνες πριν τη λήξη του έργου ενώ το τελευταίο
τρίμηνο δεν θα μπορούν να διενεργούνται δαπάνες.
Οι παραπάνω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό χρηματοδότησης
κατ’ έτος, το οποίο ορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση.

Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος
και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.
Ενστάσεις επί των παρουσών κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Έφη Κ. Μπάσδρα
Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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