
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορή-
γησης υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», 
κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συ-
νεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και 
Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας 
(Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος).

2 Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
79/5.9.2018 (Β’  4275) απόφασης της Συγκλήτου 
με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc 
in Applied Accounting and Auditing)» του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 173975/Ζ1 (1)
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορή-

γησης υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», 

κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης 

συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργα-

σίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της 

Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150),

β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγ-
χρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με 
την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

γ) της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

ε) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις.» (Α’ 114), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. 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).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

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

6. Το π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών» (Α’ 306).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία 7921/Y1/6-8-2020 (Β’ 3297) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 (Β’ 4805) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

11. Την υπό στοιχεία 105280/Z1/12.08.2020 απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

12. Την από 15-04-2020 Σύμβαση μεταξύ του Ιδρύμα-
τος Κρατικών Υποτροφιών και της Υπηρεσίας Συνεργασί-
ας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 19ης/ 
24.09.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.Κ.Υ., στην οποία προτάθηκε το κατωτέρω σχέδιο 
κοινής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και 
της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο- Γαλλικής Συνεργασί-
ας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνερ-
γασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης 
της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)».

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/538/146108/Β1/26-10-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπά-
νη ύψους 346.940,25 €, η οποία θα καλυφθεί α) από το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (168.100,00 €) και β) από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογι-
σμό (Κ.Α.Ε. 2679.3) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(178.840,25 €) οικονομικών ετών 2020 (118.227,80 €) και 
2021 (60.612,45 €), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης 
υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφί-
ες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» κατ’ εφαρμογή της από 
15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Υπηρεσίας 
Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της 
Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)», ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) -ως Εθνικός 
Φορέας Υποτροφιών- και η Υπηρεσία Συνεργασίας και 
Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος), στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώ-
σεων, χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής 
Συνεργασίας». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
το Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κατ’ ισομοιρίαν 
και περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες υποτροφιών:

1. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών:
Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση 

σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύ-
τερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης 
εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Απο-
κλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου:

Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας -από έναν 
(1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, νέων ερευνητών, 
για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε 
εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε 
γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγούνται:
1.1 είκοσι επτά (27) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπου-

δών οι οποίες συνίστανται σε:
- Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων 700,00 € (καθα-

ρό ποσό). Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή 
τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής προόδου, 
όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ανά εξάμηνο για το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος υποβαλλόμενες συνοπτικές 
εκθέσεις παρακολούθησης των υποτρόφων από το ΙΚΥ 
προς το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνοδευόμενες 
από αναλυτικές καταστάσεις πληρωμών σύμφωνα με 
την παρ. 7 του παρόντος.

- Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους επτακοσίων 700,00 € (κα-
θαρό ποσό) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακί-
νησης και εγκατάστασης. Καταβάλλεται κατά την έναρξη 
της υποτροφίας. Έναρξη της υποτροφίας θεωρείται το 
χρονικό σημείο που λαμβάνει χώρα η έναρξη των ακα-
δημαϊκών σπουδών ή της έρευνας που έχει αναλάβει να 
εκπονήσει ο υπότροφος.

- Εξασφάλιση -μέσω του αρμόδιου γαλλικού οργανι-
σμού (CampusFrance)- των δικαιωμάτων υποτρόφου της 
Γαλλικής Κυβέρνησης, όπως απαλλαγή από το κόστος 
εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια 
φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση 
κ.α. Το διοικητικό κόστος παροχής των ανωτέρω δικαιω-
μάτων ανέρχεται σε 110, 00 € μηνιαίως, το οποίο είναι 
πλέον του ποσού των επτακοσίων (700) ευρώ, και κατα-
βάλλεται απευθείας στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό 
(CampusFrance) κατά την έναρξη της υποτροφίας.

1.2 Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου μικρής διάρκειας 58 μηνών (58 ανθρωπομή-
νες), οι οποίες συνίστανται σε:

- Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700,00 € για την κάλυψη 
των εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Καταβάλλονται προ-
καταβολικά, ανά δίμηνο. Κατά το τέλος του προγράμ-
ματος υποβάλλεται έκθεση ολοκλήρωσής του από τον 
υπότροφο συνοδευόμενη από βεβαίωση εκπόνησης της 
έρευνας του φορέα υποδοχής.

2 Το κόστος των ανωτέρω οικονομικών παροχών κα-
λύπτεται από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
από κοινού, κατ’ ισομοιρίαν.

3. Οι δαπάνες χαρτοσήμου (3,6%) επί των μηνιαίων 
τροφείων καλύπτονται από το ΙΚΥ.

4. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναλαμβάνει τη δι-
οικητική διαχείριση του προγράμματος, αναφορικά με 
τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

5. Το ΙΚΥ αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του 
προγράμματος (προγραμματισμός και παρακολούθη-
ση προϋπολογισμού, σύναψη συμβάσεων υποτροφιών, 
πληρωμές κ.τ.λ.) καθώς και την παρακολούθηση της προ-
όδου των υποτρόφων του προγράμματος.

6. Το ΙΚΥ θα υποβάλλει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλά-
δος, ανά εξάμηνο, συνοπτική έκθεση παρακολούθησης 
των υποτρόφων συνοδευόμενη από αναλυτική κατά-
σταση πληρωμών.
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Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου ποσού από μια 
κατηγορία υποτροφιών, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικής 
συμφωνίας του ΙΚΥ με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η 
μεταφορά του υπολοίπου ποσού για την κάλυψη αυξη-
μένου αριθμού υποτροφιών της άλλης κατηγορίας χωρίς 
να αλλάξει η συνολική δαπάνη του προγράμματος για 
«Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλά-
δος οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις.

1. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών:
I. Έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου) στην 
Ελλάδα.

II. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό 
τουλάχιστον επτά (7,00/10) και χρόνο κτήσης όχι πλέον 
των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος 
έναρξης της υποτροφίας ή είναι εγγεγραμμένοι στο τε-
λευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ και επίκειται η ολοκλήρωσή του πριν την 
έναρξη της αιτούμενης υποτροφίας (στην περίπτωση 
αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πτυχίο/
δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά πριν 
την έναρξη της υποτροφίας). Σε περίπτωση μη ολοκλή-
ρωσης του προγράμματος σπουδών εντός του ως άνω 
χρονικού διαστήματος, η αίτηση του υποψηφίου καθί-
σταται αυτοδικαίως ως μη επιλέξιμη και ο υποψήφιος 
κατατάσσεται στον πίνακα των αποκλεισθέντων.

III. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν ήδη 
γίνει δεκτοί για φοίτηση ή έχουν υποβάλει αίτηση υπο-
ψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού πανεπιστημίου 
ή Ανώτατης Σχολής της Γαλλίας. Μεταπτυχιακά Προ-
γράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) δεν είναι επι-
λέξιμα. Προϋπόθεση για την έναρξη και χορήγηση της 
υποτροφίας αποτελεί η οριστική αποδοχή και εγγραφή 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

IV. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης 
της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση 
αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- 
επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

V. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών 
ιδρύματος ανωτάτης εκπαίδευσης που εδρεύει στη Γαλλία 
(με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, πρακτική άσκηση ή 
πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας).

VI. Δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό 
διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε 
άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή 
διεθνή πηγή.

VII. Εάν έχουν λάβει -οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία 
του Ι.Κ.Υ., έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 
ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

VIII. Oι άνδρες υποψήφιοι - έλληνες πολίτες, οφείλουν 
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-

σεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάτα-
ξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα 
της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων 
σπουδών ή έρευνας.

2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου:

I. Έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου) στην 
Ελλάδα.

II. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ.
ΙΙΙ. Κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και η αναγόρευσή 

τους ή η επιτυχής υποστήριξη του διδακτορικού πραγ-
ματοποιήθηκε όχι πλέον των δέκα (10) ετών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

IV. Έχουν προσκληθεί/γίνει αποδεκτοί από γαλλικό 
ίδρυμα υποδοχής (πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανι-
σμό) για την υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας (ή 
μέρους της) ή βραχείας μετεκπαίδευσης.

V. Εάν έχουν λάβει -οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία 
του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 
ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

VI. Δεν έχουν συνάψει, για το χρονικό διάστημα της 
αιτούμενης υποτροφίας, σύμβαση χορήγησης υποτρο-
φίας, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια, ιδιωτική, ευρω-
παϊκή ή διεθνή πηγή για το ίδιο ερευνητικό αντικείμενο 
ή δραστηριότητα.

VII. Oι άνδρες υποψήφιοι - έλληνες πολίτες, οφείλουν 
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάτα-
ξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα 
της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων 
σπουδών ή έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Το Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και υπό 
την προϋπόθεση ότι η μεταξύ τους σύμβαση εξακολου-
θεί να ισχύει, καταρτίζουν ετησίως, στην ελληνική και 
στη γαλλική γλώσσα, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, 
στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων (προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
και επιλογής των υποψηφίων, όροι υποτροφίας, οικονο-
μικές παροχές κ.τλ. τους τρόπους καταβολής υποτρο-
φιών στους δικαιούχους, τους τρόπους παρακολούθη-
σης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υποψηφίων). 
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύεται στους 
ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστι-
τούτου Ελλάδος (www.ifa.gr).

2. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη γαλ-
λική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρ-
μογής - πλατφόρμας στον ιστοχώρο του Γαλλικού Ινστι-
τούτου Ελλάδος (www.ifa.gr). Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις 
μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον 
σε αυτή παρέχεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών ή αντιστοίχως η αγγλική είναι η γλώσσα εργασίας 
του ερευνητικού προγράμματος.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν τα 
κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφότυπο 
φορητού εγγράφου (PDF).

3.1 Δικαιολογητικά για μεταπτυχιακές σπουδές
I. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο 

όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ.
II. Απολυτήριο Λυκείου.
III. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 

όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός με 
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, ή πιστοποιητικό ολο-
κλήρωσης πρώτου κύκλου σπουδών συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση 
υποψηφίων που βρίσκονται στο καταληκτικό έτος σπου-
δών τους, βεβαίωση εγγραφής στο τελευταίο έτος του 
ενδεικτικού προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει τον 
μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό καθώς και το πο-
σοστό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα 
οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς.

IV. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που συ-
μπληρώνονται στην συμπληρωμένη -μέσω της διαδι-
κτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση.

V. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική 
γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα του υποψηφί-
ου, όπως αυτά περιγράφονται στη συμπληρωμένη -μέσω 
της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική 
αίτηση.

VI. Βεβαίωση αποδοχής ή αίτηση υποψηφιότητας σε 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου 
(Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.

VII. Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλι-
κής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή, επιπέδου B2 
(καλή γνώση) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

VIII. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό 
ΑΦΜ του Υποψηφίου.

IX. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης ή σχε-
τικό αποδεικτικό ότι δεν αναμένεται να κληθεί για την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων λόγω 
αναβολής για όλο το χρονικό διάστημα απόδοσης της 
υποτροφίας (για τους άνδρες υποψηφίους  - έλληνες 
πολίτες).

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλω-
σης του ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει οι-
αδήποτε υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από οποια-
δήποτε άλλη δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή 
πηγή κατά την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας και 
σε περίπτωση επιλογής κατά τη διάρκεια χορήγησης της 
υποτροφίας δε θα λαμβάνει άλλη υποτροφία ταυτόχρο-
να με την παρούσα, εφόσον δε έχουν λάβει οποτεδήποτε 
υποτροφία από το ΙΚΥ οφείλουν να έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

3.2 Δικαιολογητικά για μεταδιδακτορική έρευνα (δια-
μονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου)

I. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο 
όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ.

II. Απολυτήριο Λυκείου.
III. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ.
IV. Διδακτορικός τίτλος ή βεβαίωση επιτυχούς υπο-

στήριξης διδακτορικής διατριβής.
V. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που 
συμπληρώνονται στη συμπληρωμένη -μέσω της διαδι-
κτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά με κριτές καθώς και των λοιπών επιστημονι-
κών εργασιών (ολοκληρωμένων ή εν εξελίξει).

VI. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική 
γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα του υποψη-
φίου, όπως αυτά περιγράφονται στη συμπληρωμένη - 
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλε-
κτρονική αίτηση.

VII. Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής του επικεφαλής 
του ερευνητικού οργανισμού υποδοχής στη Γαλλία, στη 
γαλλική ή αγγλική γλώσσα, στην οποία περιγράφεται το 
αντικείμενο του ερευνητικού έργου που θα υλοποιηθεί.

VIII. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό 
ΑΦΜ του υποψηφίου.

IX. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή σχε-
τικό αποδεικτικό ότι δεν αναμένεται να κληθεί για την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων λόγω 
αναβολής για όλο το χρονικό διάστημα απόδοσης της 
υποτροφίας (για τους άνδρες υποψηφίους  - έλληνες 
πολίτες).

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλω-
σης του ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει οι-
αδήποτε υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από οποια-
δήποτε άλλη δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή 
πηγή κατά την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, και 
σε περίπτωση επιλογής κατά τη διάρκεια χορήγησης της 
υποτροφίας δε θα λαμβάνει άλλη υποτροφία ταυτόχρο-
να με την παρούσα εφόσον δε έχουν λάβει οποτεδήποτε 
υποτροφία από το ΙΚΥ οφείλουν να έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

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

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αί-
τηση υποτροφίας, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Γ ’ της παρούσης 
απόφασης.

6. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται - ως μη επιλέξι-
μες. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες 
δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία, ή δεν είναι ορθά και 
πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας απορρίπτονται - 
ως μη επιλέξιμες.

7. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρούν 
το δικαίωμα να λάβουν αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσουν 
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από τους υποψήφιους -εντός ταχθείσης προθεσμίας- 
οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν σκόπι-
μο προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής και 
κριτηρίων επιλεξιμότητας που συνιστούν όρους χορήγη-
σης των υποτροφιών με βάση τους όρους της παρούσα 
καθώς και της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από 
την προβλεπόμενη -στην από 15-4-2020 σύμβαση συ-
νεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Ελλάδος- Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας ορί-
ζονται από κοινού από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος.

2. Η Eπιτροπή Eπιλογής, κατ’ αρχάς, ελέγχει την επιλεξι-
μότητα των αιτήσεων και καταρτίζει προσωρινό πίνακα 
με τις μη επιλέξιμες αιτήσεις με ρητή αναφορά της αιτιο-
λογίας βάσει της οποίας κρίθηκαν οι ως άνω αιτήσεις 
ως μη επιλέξιμες, ο οποίος δημοσιεύεται την ίδια ημέρα 
στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifa.gr).

3. Κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσε-
ων, δύναται εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση-
δημοσιοποίησή του σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο, να ασκηθεί ένσταση από όποιον έχει έννομο 
συμφέρον, στην οποία θα αναφέρονται αιτιολογημένα 
και τεκμηριωμένα οι προβαλλόμενοι λόγοι οι οποίοι βα-
σίζονται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους. Η υποβολή 
των ενστάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικώς, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που αναφέρεται στην Πρόσκληση υποβολής υποψηφιο-
τήτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και εν συνεχεία 
εξετάζονται από την Επιτροπή Επιλογής της παρ. 1 του 
παρόντος η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τον οριστι-
κό πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, που δημοσιεύεται 
την ίδια ημέρα στους ιστοχώρους του Ι.Κ.Υ. (www.iky.
gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifa.gr).
Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εν συνεχεία 
και εγγράφως για την απόφαση της Επιτροπής με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προη-
γούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί 
τις επιλέξιμες αιτήσεις και καταρτίζει πίνακες επιλεγέ-
ντων και επιλαχόντων υποψηφίων (κατά φθίνουσα σει-
ρά κατάταξης, βάσει των κριτηρίων επιλογής (ποιοτικά 
κριτήρια) τα οποία έχουν συμπεριληφθεί (τρία τουλάχι-
στον) στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έχουν επιλεγεί εκ των 
κατωτέρω:

- Βαθμός βασικού πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδι-
κών ψηφίων (στην περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών)

- Κίνητρα για σπουδές/έρευνα στη Γαλλία, όπως προ-
κύπτουν από την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που έχει υποβληθεί.

- Γνώσης της γαλλικής ή/και της αγγλικής γλώσσας 
ως γλώσσας εργασίας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) σύμ-

φωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
γλώσσες (CERF).

- Βιογραφικό σημείωμα: Συνεκτιμώνται τα στοιχεία 
που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγ-
γελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα όπου 
εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, 
επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία συ-
ναφής με τις προτεινόμενες σπουδές/έρευνα, επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, ανακοινώσεις και 
συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, πιστοποιήσεις, 
γνώση Η/Υ κ.τ.λ.). Το βιογραφικό σημείωμα, στην περί-
πτωση υποτροφίας νέων ερευνητών, αξιολογείται και 
λαμβάνεται υπόψη κατ’ αναλογία το χρονικό διάστημα 
από την απόκτηση του διδακτορικού, προκειμένου να 
τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ νέων και 
αρχαιότερων ερευνητών.

- Πρόγραμμα Σπουδών/έρευνας (οργάνωση, συνεκτι-
κότητα και καταλληλότητα).

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν σε 
συνέντευξη, εφόσον προβλέπεται στη σχετική πρόσκλη-
ση υποβολής υποψηφιοτήτων, προκειμένου να αξιολο-
γηθούν τα κίνητρά τους για σπουδές/έρευνα στη Γαλλία 
και τα συνεκτιμώμενα στοιχεία του βιογραφικού τους 
σημειώματος.

5. Οι πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων 
υποψηφίων, κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύονται στους ιστοχώρους του 
ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 
(www.ifa.gr). Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης 
επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης 
της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον πίνακα 
επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

6. Ενστάσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης πλην 
της αναφερόμενης στην παρ. 3 δυνατότητας υποβολής 
ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων 
υποψηφίων καθώς και νεότερες αιτήσεις επαναξιολόγη-
σης δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ KAI ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής 
προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση, στην οποία εξει-
δικεύονται οι υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορί-
στηκαν στους όρους της παρούσας απόφασης και της 
πρόσκλησης-υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 και περιγράφονται ειδικότερα ο σκο-
πός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο 
τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια, κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο να ακυρώ-
νει τη χορήγηση υποτροφίας και να διαγράφει από τον 
πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, όσους δεν υποβάλουν 
υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που 
θα ορίσει το ΙΚΥ.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματο-
ποιείται μετά την έναρξη των ακαδημαϊκών σπουδών ή 
έρευνας που έχει αναλάβει να εκπονήσει ο υπότροφος. 
(βλ. σημείο 1.1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβα-
σης, της παρούσας απόφασης και της πρόσκλησης υπο-
βολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται αποκλειστικά σε τρα-
πεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα 
της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος 
τηρεί τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο της σύμβασης 
υποτροφίας που θα καταρτιστεί και της παρούσας από-
φασης.

3. Το ΙΚΥ δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της υπο-
τροφίας να ζητεί από τους υποτρόφους οποιοδήποτε 
δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την ορθή υλοποί-
ηση και διαχείριση του προγράμματος και την παρακο-
λούθηση της προόδου των σπουδών ή της έρευνας του 
υποτρόφου, όπως ενδεικτικά πιστοποιητικό εγγραφής 
στη Γραμματεία του ιδρύματος υποδοχής, βεβαίωση 
περί παρακολούθησης συγκεκριμένου ποσοστού μα-
θημάτων, εκθέσεις πεπραγμένων/προόδου της έρευνας 
υπογεγραμμένες από τον Επιστ. Υπεύθυνο που τον έχει 
προσκαλέσει και ο υπότροφος οφείλει να το προσκομίσει 
εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στη μορφή και με 
τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

4. Ο/η υπότροφος οφείλει:
i. να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση και ολο-

κλήρωση των σπουδών/έρευνας για την οποία έχει επι-
λεγεί,

ii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες/διπλω-
ματική διατριβή τα εξής: «Η επιστημονική εργασία/δι-
πλωματική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συ-
νεργασίας», που υλοποιείται από κοινού από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος (IFG)».

iii. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική 
του/της ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
υποτροφία και την υλοποίηση των σπουδών/έρευνας 
για την οποία έχει επιλεγεί και να υποβάλλει τα εκάστο-
τε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο εφόσον 
ζητηθούν.

5. Το ΙΚΥ, κατόπιν συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος, διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακα-
λεί οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστω-
θεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι 
της σύμβασης -εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και 
δικαιούται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο 
ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

6. Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ ύστερα από σχετι-
κή συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κατόπιν 
έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, 
που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέ-
ρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή 
συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου 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 επι-
μέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής υποψη-
φιοτήτων δεν γίνονται δεκτές.

2. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλο-
ποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και 
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθ-
μίζονται με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Ο Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1669 (2) 
Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

79/5.9.2018 (Β’ 4275) απόφασης της Συγκλήτου 

με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc 

in Applied Accounting and Auditing)» του Τμή-

ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος 
κύκλος σπουδών των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον 
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως της παρ. 1 του άρθρου 45,
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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5. Την υπ’ αρ. 78/5.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου με 
τίτλο «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτι-
κή» (Β’ 4346) (MSc in Applied Accounting and Auditing) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας».

6. Την υπ’ αρ. 79/5.9.2018 (Β’ 4275) απόφαση της Συ-
γκλήτου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied 
Accounting and Auditing)» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

7. Την υπ’ αρ. 5/23.11.2020 απόφαση της συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής σχετικά με τη συμπλήρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπ’ αρ. 79/5.9.2018 
(Β’ 4275) απόφαση της Συγκλήτου). 

8. Την υπ’ αρ. 6/13.11.2020 απόφαση της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική 
και Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and Auditing) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

...
2. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν 

οι υποψήφιοι είναι: (α) ειδική έντυπη αίτηση (το πρό-
τυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ),
(β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, (γ) αντίγραφο πτυ-
χίου/διπλώματος, πιστοποιητικό ισοτιμίας/αντιστοιχίας 
από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) εφόσον ο/οι τίτλος/
οι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, (δ) αντίγραφο 
πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, (ε) δύο συ-
στατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (το 
πρότυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ), 
(στ) αποδεικτικό, επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας 
(επιπέδου, τουλάχιστον Β1, ενώ σε περίπτωση που οι 
υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, 
υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην 
αγγλική γλώσσα, (ζ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/δια-
κρίσεις (εάν υπάρχουν), (η) αποδεικτικά επαγγελματικής 
εμπειρίας (εάν υπάρχουν), (θ) επιπρόσθετα προσόντα 
(π.χ., άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες 
εκτός της αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα 
σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπλη-
ρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ο.κ.). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02060193112200008*

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,
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