
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για 
τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατι-
κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με σκοπό την εκπόνηση 
διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμι-
κού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας 
Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτρο-
φιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της 
Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 38839/838/22-08-2017 
(Β’ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 152694/Ζ1 (1)
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 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 150) που κυρώθηκε με 
τον ν. 2113/1952 (Α’ 126),

β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του Α.Ν. 1825/1951» (Α’ 185),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγ-
χρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης... για το ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Οργάνωση του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4485/2017 (Α’  114),

ζ) της παρ. θ του άρθρου 23, καθώς και των άρθρων 24, 
77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143),

η) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),

θ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ια) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 306),

ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
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ιγ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

ιζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιη) της υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),

ιθ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33),

κ) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/21-08-2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Β’ 650),

2. Την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ152, Α.Π. 
1134/19.03.2021, ΑΔΑ: ΨΝΟ846ΜΤΛΡ-ΔΡΣ) για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυ-
ση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορή-
γησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των 
ΑΕΙ της Ελλάδας».

3. Την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός 
Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ152, Α.Π. 2045/21.05.2021, ΑΔΑ: 
6ΩΥ246ΜΤΛΡ-5ΨΣ) για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυνα-
μικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υπο-
δράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε 
υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας».

4. Την υπό στοιχεία Α.Π.89882/9-8-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΘ5646ΜΤΛΡ-ΔΙΑ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Ένταξη της 
Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_ Υποδράση 2: 
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφι-
ους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 
5113934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" 
του ΕΣΠΑ 2014-20», όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία 109242/Β9/Φ19/539/7-9-2021 
(ΑΔΑ: ΩΙ0Σ46ΜΤΛΗ-ΝΜ0) απόφαση «Ορισμός του Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως διαχειριστή έργου 
για τις δαπάνες της συλλογικής απόφασης Ε3451 του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ».

6. Το υπό στοιχεία 8852/14-09-2021 διαβιβαστικό έγγρα-
φο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 26/09-09-2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ με 
θέμα «Έγκριση σχεδίου ΚΥΑ για τον Καθορισμό Κανο-
νιστικών Διατάξεων για τη χορήγηση υποτροφιών του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την 
εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαί-
σιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 
2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψη-
φίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

8. Το υπό στοιχεία 118453/Ζ1/21-09-2021 έγγραφο 
της Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

9. Το υπό στοιχεία 130452/Ζ1/14-10-2021 μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου της Προϊστάμενης της Διεύ-
θυνσης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., με το συνημμένο πίνακα 
αυτού.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προϋπολογίζεται συνολική δαπάνη για τα 
έτη 2022 και 2023 ύψους 8.000.000,00 ευρώ, η οποία 
θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω συνολική δαπάνη 
κατ’ έτος θα ανέλθει σε 3.000.000,00 € και 5.000.000,00 €, 
για τα έτη 2022 και 2023 αντιστοίχως.

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/677/132107/Β1/18-10-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της δια-
δικασίας επιλογής για την χορήγηση των υποτροφιών, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής 
με σκοπό τη χορήγηση πεντακοσίων (500) θέσεων υπο-
τροφιών αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας, 
μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι 
υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική 
τους διατριβή στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενί-
σχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορή-
γησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των 
ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) ως ακολούθως:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: 
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους 
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διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), 
προκηρύσσει πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών 
αριστείας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προ-
κειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη δι-
δακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υπο-
τροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των 
οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί 
το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως 30-06-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή υποτροφίας με 
διάρκεια χρηματοδότησης έως δεκαέξι (16) μήνες. Στο 
πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι δι-
δάκτορες οι οποίοι πρέπει να έχουν ξεκινήσει το διδακτο-
ρικό τους μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την 
30-06-2019 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην 
Ελλάδα, με δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρ-
θρου 13α του ν. 4310/2014.

Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανε-
μηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους: 1. Φυ-
σικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 
3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. 
Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες, βάσει της κλείδας, η 
οποία προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας πεντα-
ετίας του αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης. Η κατανομή των θέσεων υποτρο-
φιών στους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους θα γίνει 
βάσει του τύπου:

(Χi/Υ)*Ζ, όπου:
Χi: το πλήθος των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών 

που υποβλήθηκαν στον επιστημονικό κλάδο i,
Υ: το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών 

όλων των επιστημονικών κλάδων
Ζ: το πλήθος των υποτροφιών που θα χορηγηθούν στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αί-

τηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από 
τον παρακάτω πίνακα ενώ οι δυνατές εξειδικεύσεις, ανά 
επιστημονικό τομέα και κλάδο, περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων-
υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού 
και Τεχνολογία
Γεωργικές Επιστήμες

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ Ιατρική και Επιστήμες 
Υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές και Νομικές 
Επιστήμες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.).

2. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 
30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με 
δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α 
του ν. 4310/2014.

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε 
οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία 
που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το Ι.Κ.Υ..

5. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που 
λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη 
υποτροφία.

6. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του 
υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν 
Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω 
διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων.

Για τους σκοπούς της παρούσας:
(α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της 

διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με 
τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται 
ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 οι οποίες 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου 
Οικογενειακού Εισοδήματος·

(β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που 
αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)·

(γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροι-
σμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντά-
ξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, 
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο 
ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, 
στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο 
Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβά-
νονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτε-
λείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλ-
λουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπο-
τροφίας:

α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέ-
ση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με 
τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνα-
τότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των απο-
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τελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι 
υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη 
σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου.

Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά τη διάρ-
κεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα 
ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση 
της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι υπότροφοι δύνανται να λάβουν τροφεία έως 
την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης 
υπηρεσίας υπό τον όρο να αναρτήσουν τελική έκθεση 
προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή. Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω έκ-
θεση το ποσό της υποτροφίας περιορίζεται στο ποσό 
που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού 
υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της περ. v της παρ. 4 του Κεφαλαίου Ζ 
της παρούσας πρόσκλησης.

8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατι-
ωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 
αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της 
οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας 
και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι 
υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χω-
ρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ’ 
αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.
2.1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλε-

κτρονικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το Δ.Σ. 
του Ι.Κ.Υ. σε διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρεται στη σχετική 
πρόσκληση του Ι.Κ.Υ.

2.2 Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η ελληνική. 
Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά 
στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων, οι 
οποίοι έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος τους για συγγραφή της 
διατριβής τους σε άλλη γλώσσα.

2.3 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφι-
οι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης, 
καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με από-
φαση του Ι.Κ.Υ. και κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, 
να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και 
άλλο περιεχόμενο.

2.4 Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δηλώ-
νει τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμ-
βάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά 
εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από 
το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργα-
νισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω 
δεδομένων.

2.5 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία 
της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

2.6 Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύ-
λακτα τους όρους της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
και της σχετικής κ.υ.α. καθώς και ότι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά 
του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία 
χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο πε-
ριεχόμενο,

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι 
αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της πρόσκλησης,

γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης υποβολής αιτήσεων,

δ) δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 
οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα,

ε) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρε-
ώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδή-
ποτε λάβει από το Ι.Κ.Υ.,

στ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπο-
τροφίας i) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή 
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ii) στον ιδιωτικό 
τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορί-
στου χρόνου,

ζ) δεν θα λαμβάνει, κατά το χρονικό διάστημα που 
λαμβάνει την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη 
υποτροφία.

2.7 Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνά-
πτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε 
μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

- Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύ-
που "Europass" κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετο-
χές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μετα-
πτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, 
η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική 
εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 
προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής 
διατριβής και συμβάλλει στην απόκτηση επιστημονικής 
επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδί-
κευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής 
διατριβής, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υπο-
ψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με 
συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.

- Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με 
την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θε-
ωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις 
εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα 
στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της 
υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης-πρότασης. Η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 16 διαδοχικούς μήνες επί ποινή απαραδέκτου της 
αίτησης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71849Τεύχος B’ 5584/01.12.2021

- Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής 
διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

- Τεκμηριωμένη βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι η 
διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα 
ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη διδακτορικής δια-
τριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας 
β) ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον 
επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξει-
δίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του.

2.8 Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 
ν. 1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι απο-
κλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορ-
θώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων 
των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας 
της ηλεκτρονικής υποβολής.

2.9 Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα 
και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής δι-
ατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον 
οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του 
υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευ-
θύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημο-
νικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην 
οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητας τους, 
κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή - Δικαιολογητικά 
υποψηφιότητας.

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλε-
κτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψή-
φιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τους. Εν συνε-
χεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που 
θα ορισθεί από το ΔΣ του ΙΚΥ να την αποστείλουν, σε 
εκτυπωμένη μορφή, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με 
συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με 
ταχυμεταφορά (courier) στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο-
φιών (Ι.Κ.Υ. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, 
Νέα Ιωνία), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει 
να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην 
ηλεκτρονική αίτηση:

Ι. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από 
την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυ-
πώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

II. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής 
διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλε-
κτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλε-
κτρονικής υποβολής της αίτησης.

III. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστι-
κοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο 
κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

IV. Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) 
ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά 
και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη διδακτο-

ρικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της 
υποτροφίας β) ότι το θέμα της διδακτορικής διατρι-
βής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό 
κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος 
Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του, όπου 
αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης.

V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου.

VI. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκει-
μένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος 
προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω Ιδρύματος Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα αναγράφεται ο τελικός 
βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι 
πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιο-
λογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη 
παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων 
βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης 
υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός 
τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελλη-
νικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/1997) και μοριοδο-
τείται με πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 
του Κεφαλαίου Δ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε πε-
ρίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση 
αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά 
μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα 
λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της 
κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, 
ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το 
«λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

VII. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχο-
λής στην οποία θα αναγράφονται:

α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της 
υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και

γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 
Επισημαίνεται ότι η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει οριστεί μετά την 01-05-2017 και το 
αργότερο έως την 30-06-2019.

VIII. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορο-
λογικού έτους 2020.

IX. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρα-
τολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η δι-
άρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό 
θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν 
λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση 
της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να 
υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (Α΄302) 
προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνο-
λική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών 
σπουδών.
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4. Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης 
υποψηφιότητας

4.1 Η αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο 
επιλεξιμότητας επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Οι μη 
επιλέξιμες αιτήσεις, κατά το εδάφιο 4.3 της παρ. 4, του 
κεφ. Γ της παρούσας απόφασης, τοποθετούνται σε πίνα-
κα μη επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.. Οι εγκεκριμένοι πίνακες 
επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ..

4.2 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβλη-
θούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφά-
λαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν 
υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

4.3 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β, ή δεν είναι 
ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται 
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είναι εκπρό-
θεσμες απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

4.4 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του 
Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός πέντε (5) εργα-
σίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του 
στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο 
ΙΚΥ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) ή διαμέσου εταιρίας ταχυμεταφορών 
(courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ι.Κ.Υ.. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγ-
γράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.

4.5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρα-
γράφου 4.4 του παρόντος Κεφαλαίου οι οριστικοί πίνα-
κες επιλέξιμων αιτήσεων και μη επιλέξιμων αιτήσεων 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολόγηση αιτήσεων
1.1 Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγμα-

τοποιηθεί εξατομικευμένα στις επιλέξιμες αιτήσεις του 
οριστικού πίνακα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της 
παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από ανεξάρτητους αξιο-
λογητές, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολό-
γησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-2020.

1.2 Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχετικής τους 
δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΙΚΥ και είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 
όλων των καθηγητικών βαθμίδων ή εν ενεργεία ή αφυπη-
ρετήσαντες ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας και προκύπτουν 
από την Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Αξιολόγησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

1.3 Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρό-
τασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται αυτοματοποι-
ημένα μέσω της προαναφερόμενης ολοκληρωμένης 
πλατφόρμας αξιολόγησης βάσει ειδικού αλγορίθμου, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνάφεια της πρότασης δι-

δακτορικής διατριβής με την επιστημονική κατάρτιση 
κάθε αξιολογητή στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, 
κλάδο και εξειδίκευση.

Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των αναθέ-
σεων, παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, δι-
καιοδοσία και ευθύνη του ΔΣ του Ι.Κ.Υ., όπως ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 81 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης
2.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
Α. Βαθμός πτυχίου: 5-10 μόρια με ακρίβεια δύο (2) δε-

καδικών ψηφίων αποδίδει τον αντίστοιχο αριθμό μορίων.
Β. Βιογραφικό σημείωμα: 0-20 μόρια με ακρίβεια ενός 

(1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ-
σών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την 
προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην 
απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό 
τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιο-
λογούμενη αίτηση-πρόταση.

Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατρι-
βής: 0-70 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.

[i] αρτιότητα και πρωτοτυπία: 0-30 μόρια, με ακρίβεια 
ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,

[ii] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και η καλή εξέλιξη του 
διδακτορικού, όπως πιστοποιείται ενδεικτικά από επι-
στημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σε θέματα συναφή 
με το θέμα της διατριβής: 0-40 μόρια, με ακρίβεια ενός 
(1) δεκαδικού ψηφίου.

2.2 Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. 
Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του 
βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου 
του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής από-
κλισης μεγαλύτερης των είκοσι (20) μονάδων, η αξιο-
λόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή. Η τελική 
βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το 
μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από το μέσο 
όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην 
περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.

3. Κατάταξη υποψηφίων - Επιλογή δικαιούχων υπο-
τρόφων

3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αι-
τήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει Πίνακα 
κατανομής των θέσεων υποτροφιών, ανά επιστημονικό 
κλάδο, βάσει του τύπου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 
Α της παρούσας [(Xi/Y)*z]. Οι απαιτούμενες στρογγυ-
λοποιήσεις σε ακέραιο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω), 
για την εφαρμογή του τύπου αποφασίζονται από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Βάσει του πίνακα κατανο-
μής θέσεων καταρτίζονται οι πίνακες Επιλεγέντων και 
Επιλαχόντων με φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης, 
ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επι-
στημονικό κλάδο).
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3.2 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση 
του πίνακα επιλεγέντων εκάστου επιστημονικού κλά-
δου, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο 
βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: 
i) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, 
ii) στο βαθμό πτυχίου, iii) στο βιογραφικό σημείωμα και 
iv) στο χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Εάν και στη 
συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται 
οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

3.3 Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το 
βαθμό ή τη διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια 
μοριοδότησης του Β και Γ της παρ. 2.1, δεν εξετάζονται.

3.4 Ο πίνακας κατανομής των θέσεων υποτροφιών και οι 
Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων εγκρί-
νονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώ-
νται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

3.5 Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλε-
γέντος υποψηφίου εντός τριών (3) μηνών από την 
ανακοίνωση των πινάκων της παρ. 3.1. του παρόντος 
Κεφαλαίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον 
πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και 
τηρούμενης της σειράς κατάταξης και του προβαδίσμα-
τος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3.3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία 
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα 
τραπεζικά έξοδα.

2. Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θεωρείται 
η ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ 
των οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων 
υποψηφίων.

3. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τους δεκαέξι (16) δια-
δοχικούς μήνες. Σε περίπτωση επιτυχούς υποστήριξης 
της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως 
κατά την ημερομηνία της επιτυχούς υποστήριξης.

4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποστήριξης της διδα-
κτορικής διατριβής εντός της μέγιστης διάρκειας της υπο-
τροφίας (16 μηνών) επέρχονται σε βάρος του υποτρόφου 
οι συνέπειες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής 
προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία 
εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται 
ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικό 
παραδοτέο, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος κατα-
βολής της υποτροφίας.

2. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυ-
ρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι 
επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη 
τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Ι.Κ.Υ..

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματο-
ποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης και την έκδοση 
σχετικής απόφασης του Ι.Κ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβα-
σης, της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και του Κα-
νονισμού.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφό-
σον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. τα απαραίτητα κονδύλια και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος 
στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανα-
καλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπι-
στωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι 
όροι της πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας και 
δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή 
μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/η υπότροφος οφείλει:
i. να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλο-

ποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την 
οποία έχει επιλεγεί και να λάβει το διδακτορικό τίτλο. 
Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής 
επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ου-
σιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, 
δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση 
της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,

ii. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός ενός 
(1) μηνός από την λήξη της υποτροφίας βεβαίωση της 
Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την 
οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήρι-
ξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής,

iii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του κα-
θώς και στη διδακτορική του διατριβή τα εξής: Ή υλοποί-
ηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, στο πλαίσιο της 
Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: 
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους 
διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»,

iv. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική 
του ευθύνη το Ι.Κ.Υ. για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτο-
ρικής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτού-
μενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον 
αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επι-
κοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.) και των στοιχείων 
του τραπεζικού λογαριασμού του, όπου θα καταβάλλεται 
η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr),
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v. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που 
θέτει το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα υπο-
δειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου καθώς και οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως ζητηθεί. Η έγκαιρη 
υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους 
από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η 
υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα 
παραδοτέα: α) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 3η, 5η 
έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται 
από τον ίδιο τον υπότροφο,

β) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 2η εξαμηνιαία 
έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται 
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, βάσει των 
οποίων θα πιστοποιείται η πρόοδος της διδακτορικής 
διατριβής του υποτρόφου και θα προσδιορίζεται σαφώς 
ο υπολειπόμενος χρόνος υλοποίησης αυτής,

γ) βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου, κατά 
τη διάρκεια της υποτροφίας, για τον ορισμό της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που θα επισυναφθεί σε 
έκθεση προόδου.

vi. να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. ως τελικό παραδοτέο, εντός 
ενός (1) μήνα από την λήξη της υποτροφίας: α) βεβαίω-
ση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής 
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και 
β) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

5. Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμη-
νιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής - μεταφοράς 
σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε 
Τράπεζα της ημεδαπής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τα τροφεία κατα-
βάλλονται κατόπιν έγκρισης του ενδιάμεσου παραδοτέ-
ου της αντίστοιχης περιόδου, 

ii. η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται 
μετά την κατάθεση του προβλεπόμενου τελικού παρα-
δοτέου βάσει της παρ. 4vi του Κεφαλαίου Ζ΄, τον έλεγχο 
και την έγκριση του από το Ι.Κ.Υ..

6. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, 
δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτει-
νόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή 
με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, 
ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινη-
τικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που 
διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου ο/η υπότροφος να 
εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτε-
ρικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται 
να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από 
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα βε-
βαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά 
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται 
α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και β) το χρονικό διάστημα 
που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

7. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η 
ανάληψη δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής 
(πρακτική άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση 

ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύ-
νη του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση 
έγκρισης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
η οποία στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική βεβαί-
ωση που προσκομίζεται στο Ι.Κ.Υ. με ευθύνη του/της 
υποτρόφου.

8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλη-
σης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου, 
εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος 
υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό 
της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

9. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας 
δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
ή απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να οδηγή-
σουν σε ματαίωση ή καθυστέρηση στην υποβολή ενός 
ή περισσοτέρων παραδοτέων. Σε περίπτωση αιτιολο-
γημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας, ως τελικό 
παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία τριμηνιαία έκθεση 
προόδου.

10. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτα-
κτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υπο-
τρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να 
ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με 
ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρο-
μή περιστατικού ανωτέρας βίας ή των περιπτώσεων 
που υφίσταται απρόβλεπτη κατάσταση, αποφασίζει 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη 
κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης 
και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών 
από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) 
αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό 
βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσε-
ων δεν γίνονται δεκτές.

2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και 
επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων 
δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του 
Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και 
να του χορηγήσει την υποτροφία.

3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλο-
ποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και 
δεν περιλαμβάνονται στην κ.υ.α. και στην πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης  Παιδείας
και Επενδύσεων και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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    Aριθμ. 94821 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 

(Β’ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό 
σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες» (Α’ 91).

3. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α’ 46).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

6. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6) και ιδίως την περ. ιζ’ της παρ. 2 
του άρθρου 2.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών 
για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρί-
ες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή 
Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 
και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής 
Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπη-
ρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
2551/43/17-01-2019 (Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 
(Β’ 2800), υπ’ αρ. 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899) και υπ’ 
αρ. 42632/22-06-2021 (Β’ 2711) αποφάσεις.

13. Την υπ’ αρ. 5251/12-10-2021 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

14. Την υπ’ αρ. 86074/3-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγ-
γελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και 
εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του 
Ο.Α.Ε.Δ.

16. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφε-
λουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης 
ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προ-
κειμένου να συμπεριλαμβάνονται τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης των 
ανωτέρω προσώπων στην αγορά εργασίας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στην υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 
(Β’ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης, περί του Ειδικού 
Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 
2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτη-
μένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, 
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων 
έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και 
του Προγράμματος Επιχορήγησης πενήντα (50) θέσεων 
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτο-
μα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:

Α. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 
πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, διεμφυλικών προσώπων και θυμάτων της εμπορίας 
ανθρώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Ερ-
γονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα 
με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».

Β. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 

πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, διεμφυλικών προσώπων και θυμάτων της εμπο-
ρίας ανθρώπων».

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 
Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 
νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατό-
μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρ-
τησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-
βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε 
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώ-
πων και θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων».
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Δ. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα 
Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι 
γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοικο-
γενειακής βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα και τα θύματα 
της εμπορίας ανθρώπων, τα οποία προσλαμβάνονται 
από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, 
και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπη-
ρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία 
υπόδειξής τους».

Ε. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του Κεφα-
λαίου Α’, προστίθεται περίπτωση ιβ) ως εξής:

«ιβ) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων να διαθέτουν 

Πράξη Χαρακτηρισμού τους ως θύματα εμπορίας αν-
θρώπων από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών».

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 38839/838/
22-08-2017 (Β’ 2963) κοινή υπουργική απόφαση όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’  αρ. 2551/43/17-01-2019 
(Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 (Β’ 2800), υπ’ αρ. 
52170/1317/5-03-2021 (Β’  899) και υπ’  αρ. 42632/ 
22-06-2021 (Β’ 2711) αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ71856 Τεύχος B’ 5584/01.12.2021

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02055840112210012*


		2021-12-02T13:53:25+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




