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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προκήρυξη προγράμματος προώθησης των
ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας
Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA 2022.

2

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για
την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής
φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 136868/Z1
(1)
Προκήρυξη προγράμματος προώθησης των
ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας
Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA 2022.
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), ο οποίος κυρώθηκε με
τον ν. 2113/1952 «Περί κυρώσεως Αναγκαστικών Νόμων
εκδοθέντων από της δημοσιεύσεως του ΞΖ΄)1949 Ψηφίσματος και εφεξής» (Α΄ 126),
β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού ν. 1825/1951» (Α΄ 185),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
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Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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),
στ) των άρθρων 20, 24, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
η) 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133),
θ) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306),
ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ια) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123),
ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α΄2),
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ιστ) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/12-08-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών» (ΥΟΔΔ 650),
ιζ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805) και
ιη) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄33).
2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αρ. 15ης/
13-05-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ι.Κ.Υ.
3. Το υπ’ αρ. 5948/01-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 140.000,00 €, ήτοι
35.000,00 € για το έτος 2022, 70.000,00 € για το έτος
2023 και 35.000,00 €, για το έτος 2024, για την οποία
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5935/01-06-2021 απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 2629.7 «Υποτροφίες προγράμματος IKYDA» (ΑΔΑ: Ψ0ΨΠ46ΜΤΛΗΓ6Γ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-07-2021), του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα θα μεριμνήσει για την
εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται
υπέρβαση του ΜΠΔΣ.
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/478/87086/Β1/19-07-2021
βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας για τη χορήγηση των υποτροφιών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και την διαδικασία επιλογής
στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2022» και εγκρίνουμε την προκήρυξή του, ως
ακολούθως:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2022
Διάρκεια προγράμματος: 01-07-2022 έως 30-06-2024
Έναρξη προγράμματος: Ιούλιος 2022
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν
στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA
με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα δύο (2) έτη.
Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της
έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων
μεταξύ των δύο χωρών. Η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου
στοχεύει α) στην προώθηση της διμερούς έρευνας με
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προοπτική για συνέχιση της συνεργασίας στο μέλλον β)
στην απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον για τους νέους, κυρίως, επιστήμονες μέσω της
κινητικότητας στο συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία.
Στο πλαίσιο των έργων που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται α) η παραγωγή κοινών ερευνητικών αποτελεσμάτων
β) η δημιουργία διεθνών συλλογικών δημοσιεύσεων.
Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών
αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα
IKYDA 2022 - Programm fuer den Projektbezogenen
Personenaustausch PPP ab 2022).
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει
προηγουμένως συμφωνηθεί με το συνεργαζόμενο
ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή
καταγραφή των στόχων, των αποτελεσμάτων και των
δραστηριοτήτων του ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο
της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας
συμμετοχής και συμπληρωματικότητας των ομάδων.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα
(Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα - DAAD για την Γερμανία) από τον
επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας.
3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα μέλη της ελληνικής ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι:
εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού
Ερευνητικού Ιδρύματος.
β) Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία
μέλη ΔΕΠ ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή
μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να
αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου με
ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη συμπεριλαμβανομένου
και του επιστημονικού υπευθύνου.
4. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων
Ιδρυμάτων από την Ελλάδα και τη Γερμανία.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας
αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου,
ούτε η συμμετοχή του ιδίου ή οποιουδήποτε μέλους της
ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή
έργο IKYDA σε εξέλιξη.
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ., όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των επισκέψεων (οι
ημερομηνίες μετακίνησης τίθενται κατά προσέγγιση)
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης,
καθώς και ο προϋπολογισμός.
2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης.
Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως
10 σελίδες) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
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- Αντικείμενο και στόχοι του έργου
- Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
- Αναμενόμενα αποτελέσματα
- Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέα.
3. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπευθύνου και των μελών της ελληνικής ερευνητικής ομάδας.
4. Βιογραφικό σημείωμα του επιστημονικού υπευθύνου της γερμανικής ερευνητικής ομάδας.
5. Κατάλογος των δημοσιεύσεων των επιστημονικών
υπευθύνων που σχετίζονται με το θέμα της ερευνητικής
πρότασης και έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία.
6. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής
ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
7. Δικαιολογητικά μελών ερευνητικής ομάδας:
α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλεται
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από
την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα.
β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου.
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταδιδάκτορας ερευνητής, υποβάλλεται βεβαίωση υπογεγραμμένη από την γραμματεία του Τμήματος/επιβλέποντα
καθηγητή.
Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν
υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή:
- της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης (φωτοτυπία),
- περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής
σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις
15/12/2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και
ηλεκτρονικής υποβολής). Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.
- Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται
παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα. Οι προτάσεις
με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από
τον επιστημονικό υπεύθυνο σε ηλεκτρονική μορφή στο
Ι.Κ.Υ. στη διεύθυνση foreigners@iky.gr και στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234
Νέα Ιωνία, Αθήνα.
Πληροφορίες: Α. Καρακατσάνη, τηλ.: 210.3726331,
e-mail: akarakatsani@iky.gr, foreigners@iky.gr
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του
Ι.Κ.Υ.: www.iky.gr.
- Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη: DAAD - Deutscher Akademischer
Austauschdienst Forschungsmobilität PPP-hier mit
Griechenland
Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 105-107, D-53175 Bonn
Referat P33
Πληροφορίες: Ms. Ramona Sterz, Τηλ.: +49 228 882
449, e-mail : sterz@daad.de, http://www.daad.de
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Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ενός
ερευνητικού σχεδίου δηλώνεται εξαρχής στην αίτηση
υποψηφιότητας και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση, ορίζεται δε σε ένα ή δύο συναπτά έτη. Στη περίπτωση που
εγκριθεί χρηματοδότηση για ένα έτος, υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της χρηματοδότησης και για δεύτερο
έτος, μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη επαναξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου από το Ι.Κ.Υ.
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο προϋπολογισμός εκάστου ερευνητικού σχεδίου δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ ανά
έτος και θα αφορά στην μετακίνηση και την ημερήσια
αποζημίωση. Το ποσό που θα προβλεφθεί στην αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό και δεν θα μπορεί
να αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος.
Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητικής
ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα στον οποίο
το Ι.Κ.Υ. θα αποδώσει εν συνεχεία μόνο την αξία των εισιτηρίων με επιστροφή και την ημερήσια αποζημίωση,
μετά το πέρας της επιστημονικής επίσκεψης και με την
υποβολή των εξής πρωτοτύπων παραστατικών:
- Απόδειξη αγοράς εισιτηρίων (οικονομική θέση) στο
όνομα του συμμετέχοντος (όχι έγγραφα επιβεβαίωσης
πληρωμής)
- Ηλεκτρονικό εισιτήριο (οικονομική θέση)
- Κάρτες επιβίβασης
- Βεβαίωση συνεργασίας από τον Γερμανό εταίρο, στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σημείωση: Δεν αποδίδεται
το υπέρβαρο από τις αποσκευές.
Ζ. ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι μετακινήσεις της ερευνητικής ομάδας σε άλλη
χώρα εκτός της Γερμανίας δεν χρηματοδοτούνται, έστω
και αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου.
2. Οι επισκέψεις στο ίδρυμα-εταίρο έχουν ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ημέρες (συμπεριλαμβανομένων δυο ημερών ταξιδιού) και μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) μήνα για
την κατηγορία 1 και έως δυο (2) μήνες για την κατηγορία 2.
3. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
4. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ερευνητικού σχεδίου επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης αίτησης του επιστημονικού
υπευθύνου, με την οποία υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του νέου μέλους. Δεν επιτρέπεται
αλλαγή του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας.
Οι οικονομικές παροχές, ανά κατηγορία, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1. αποζημίωση κατά τη διάρκεια παραμονής
στο Ίδρυμα-εταίρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
---------------------------------------------------- MEΛΗ ΔΕΠ ΟΛΩΝ
- ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α, Β και Γ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
- ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
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1-20 ημέρες: 90,00 ευρώ
ημερησίως
21-30 ημέρες: 70,00 ευρώ
ημερησίως

1-20 ημέρες: 80,00 ευρώ
ημερησίως
21- 30 ημέρες: 60,00 ευρώ
ημερησίως
31η ημέρα -60 ημέρες:
50,00 ευρώ ημερησίως
2. αντίτιμο εισιτηρίων για το ταξίδι στη Γερμανία
και μέσα στη Γερμανία, όπου απαιτείται
έως 560,00 ευρώ
έως 560,00 ευρώ
(ανά επίσκεψη)
(ανά επίσκεψη)

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν:
- Η ποιότητα του ερευνητικού σχεδίου (50 μόρια)
[α. παρουσίαση της πρότασης και ιδίως σαφήνεια των
στόχων και μεθοδολογία (10 μόρια), β. επιστημονικό επίπεδο της πρότασης - επικαιρότητα και βαθμός καινοτομίας (10 μόρια), γ. συμμετοχή νέων επιστημόνων (30 μόρια),
όπως η συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων ή μεταδιδακτόρων ερευνητών που έχουν
λάβει το διδακτορικό τους την τελευταία πενταετία].
- Η μεταφορά γνώσης μεταξύ των συνεργαζόμενων
ερευνητικών ομάδων. H προστιθέμενη αξία (σε επίπεδο
γνωστικού αντικειμένου, ιδρύματος, διεπιστημονικότητας) της συνεργασίας και για τις δυο ερευνητικές ομάδες.
Η δυνατότητα επιστημονικής και, ενδεχομένως, βιομηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού σχεδίου (20 μόρια).
- Η δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μετά το
τέλος του προγράμματος που επιχορηγείται από το Ι.Κ.Υ.
(5 μόρια).
- Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της
κάθε επιστημονικής ομάδας. Υπόβαθρο που σχετίζεται
με την ερευνητική πρόταση (20 μόρια).
- Η συμπληρωματικότητα των ομάδων των δύο εταίρων αναφορικά με την ερευνητική πρόταση (ως προς τη
μέθοδο, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό κ.τ.λ.) (5 μόρια).
Μη επιλέξιμη θεωρείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου που αναφέρεται σε γενικής φύσεως επιστημονικά
θέματα.
Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
- Έλεγχος ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, την επιλεξιμότητα, την πληρότητα του φακέλου κ.τ.λ.
- Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης λαμβάνει χώρα
στην έδρα του κάθε εθνικού φορέα, από αξιολογητές
μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων Επιλογής
του ΔΣ του Ι.Κ.Υ. που έχουν οριστεί στην κάθε χώρα.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή των ερευνητικών σχεδίων από μικτή ελληνο-γερμανική επιτροπή
αξιολογητών.
Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ταυτοχρόνως στον
διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου φορέα κάθε χώρας
το αργότερο έως το τέλος Μαΐου 2022.
ΙΑ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων IKYDA
που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγουμένων
προγραμμάτων IKYDA, έχουν δικαίωμα υποβολής νέας
πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από

Τεύχος B’ 5021/29.10.2021

την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης χρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA δεν εμπίπτουν:
- Ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα
έρευνας και τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από
άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή
επιστημόνων.
- Διμερείς συνεργασίες που αποτελούν μέρος πολυμερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους
πόρους.
- Αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα
εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια
κ.τλ.).
- Δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και
δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών.
ΙΒ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικού σχεδίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ., εκθέσεις
πεπραγμένων όπου θα περιγράφονται η πρόοδος του
έργου, τυχόν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά
ή επιστημονικές διακρίσεις, που θα έχουν προκύψει από
τη συγκεκριμένη συνεργασία. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα μνημονεύουν
στις δημοσιεύσεις και εργασίες τους ότι το ερευνητικό
σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας
Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2022».
Οποιαδήποτε λεπτομερειακά ζητήματα ανακύψουν
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, ρυθμίζονται με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Ι

Αριθμ. 136877/Z1
(2)
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας
για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
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), ο οποίος κυρώθηκε με
τον ν. 2113/1952 «Περί κυρώσεως Αναγκαστικών Νόμων
εκδοθέντων από της δημοσιεύσεως του ΞΖ΄)1949 Ψηφίσματος και εφεξής» (Α΄ 126),
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β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού ν. 1825/1951» (Α΄ 185),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133),
στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ζ) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123),
ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α΄2),
ιδ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805) και
ιε) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο
Συρίγο» (Β΄33).
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2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄ αρ. 17ης/
03.06.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ι.Κ.Υ. με θέμα: «Καθορισμός Κανονιστικών Διατάξεων για
την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών
Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)».
3. Την υπ’ αρ. 8119/02-8-2021 (ΑΔΑ: 60ΧΒ46ΜΤΛΗΦ3Ν) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ι.Κ.Υ. περί ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση
πίστωσης ποσού ύψους 50.000,00 ευρώ (€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Ι.Κ.Υ. από τον ΚΑΕ 2679.5
οικονομικού έτους 2021.
4. Την υπ’ αρ. 6425/15-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΥ46ΜΤΛΗΠΧ9) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. «Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης» για
τα οικονομικά έτη 2022-2023 σε βάρος του ΚΑΕ 2679.5
«Υποτροφίες για συμμετοχή σε Διεθνείς διαγωνισμούς».
5. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής
φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς και
συγκεκριμένα:
α) Την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς, που
διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη
της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου
στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.
β) Την ανάγκη να επιβραβευθούν οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ που διακρίνονται σε αξιόλογους διεθνείς
φοιτητικούς διαγωνισμούς.
γ) Το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς αυτούς, οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ καλούνται να δοκιμάσουν τις
γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους, διαγωνιζόμενοι με συναδέλφους τους από ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού, αποδεικνύοντας την αριστεία τους στην πράξη και προβάλλοντας το επίπεδο
σπουδών των ΑΕΙ προέλευσής τους.
δ) Το γεγονός ότι η συστηματική ενίσχυση της συμμετοχής φοιτητών μας στους σημαντικότερους από τους
διαγωνισμούς αυτούς θα επιτρέψει να καταγραφεί το
επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο στις άλλες χώρες
προέλευσης των διαγωνιζόμενων φοιτητών και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με το επίπεδο
σπουδών που παρέχουν τα εν λόγω ΑΕΙ στα ίδια αντικείμενα με αυτά που παρέχονται στο εξωτερικό.
6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/543/106366/Β1/01-09-2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 150.000€ για τα
οικονομικά έτη, 2021, 2022, 2023, η οποία αναλύεται σε
50.000€ ανά έτος, όπως και για κάθε επόμενο, η οποία
βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τακτικό
προϋπολογισμό, ΚΑΕ 2679.5 του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών
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Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για την ενίσχυση της συμμετοχής
και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς, που
διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη
της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που
ορίζονται κατωτέρω:
Άρθρο 1
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
1. Κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Κ.Υ. που θα αναρτάται
στον ιστότοπό του, τα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλουν από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους
αιτήσεις για να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών τους που
προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς
τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες
αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα τους σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.
2. Στις αιτήσεις τους, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες τους
και τους επιστημονικούς τους υπευθύνους και για τους
διαγωνισμούς, στους οποίους προτίθενται αυτές να
συμμετάσχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατωτέρω, όπως επίσης να
αναφέρουν και σε ποιους διεθνείς διαγωνισμούς έχουν
συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν
και ποιες επιτυχίες έχουν σημειώσει στους διαγωνισμούς
αυτούς. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως τον αριθμό των φοιτητών από τους οποίους θα
απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που θα λαμβάνεται
το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους, θα επιλέγονται για να χρηματοδοτηθούν ομάδες φοιτητών για
να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς, οι
οποίες θα ενισχύονται με το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 €
για κάθε φοιτητή.
4. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
να επιλέξει, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος
του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή
προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:
α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως:
- η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα
ενός διαγωνισμού.
- ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό.
- οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
- οι διαδικασίες των κρίσεων.
-το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό,
τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού.
- η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα
σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών.
β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα, όπως:
- οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
- η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους.
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- η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς.
- οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς.
- η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για
τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, η οποία
μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση
κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται
ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του
που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.
5. Η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών σε
εθνικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, αποκλείεται.
6. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τα
οικεία Τμήματα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των φοιτητών
που θα συμμετάσχουν στις ομάδες που θα έχουν επιλεγεί
για να ενισχυθούν οικονομικά από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Η αναλυτική αυτή κατάσταση θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και
το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής,
ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση
από το Ι.Κ.Υ. Τα οικεία Τμήματα θα προσκομίσουν ακόμη
αποδεικτικό εγγραφής των εν λόγω φοιτητών στον διαγωνισμό για τον οποίο θα έχουν επιλεγεί.
7. Ομάδες φοιτητών που συμμετείχαν σε διεθνή προκριματικό γύρο και προκρίθηκαν στον τελικό γύρο ενός
διεθνούς διαγωνισμού, μπορούν να ζητήσουν να χρηματοδοτηθούν από το Ι.Κ.Υ. για να καλύψουν μέρος ή το
σύνολο των εξόδων συμμετοχής τους στον τελικό γύρο
του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως αν έχουν προηγουμένως
χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν στον
προκριματικό γύρο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο
Ι.Κ.Υ. από το οικείο Τμήμα. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του
Ι.Κ.Υ. αποφασίσει να ενισχύσει τη συμμετοχή των αιτούντων στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, καταβάλλει
το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή εν είδει
βραβείου για τη διάκριση στον προκριματικό γύρο. Το
βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα σε αναλυτική
κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των
βραβευθέντων φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του
λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.
8. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός
ή κάποιος φοιτητής που θα έχει ενισχυθεί οικονομικά
για να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό δεν συμμετείχε
τελικά, το οικείο Τμήμα οφείλει να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ.
προκειμένου αυτό να ανακτήσει το κατ’ αποκοπή ποσό
που θα έχει καταβάλει στον φοιτητή, ως αχρεωστήτως
καταβληθέν.
Άρθρο 2
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγούνται βραβεία σε πρωτεύσαντες ή διακριθέντες σε
σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Εναπόκειται στην ομάδα που διακρίθηκε να ζητήσει,
δια του οικείου Τμήματος, την χορήγηση του βραβείου
με αίτηση που θα απευθύνεται προς το Ι.Κ.Υ. εντός μηνός
από την διάκρισή της. Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό
προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών)
και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους. Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν την διάκριση και την ποιότητα του
διαγωνισμού.
3. Το Ι.Κ.Υ. μπορεί να χορηγήσει βραβείο στους αιτούντες, εφόσον διαπιστώσει ότι ο διαγωνισμός στον οποίο
συμμετείχαν είναι αξιόλογος από άποψη ποιότητας και
δυσκολίας και η διάκριση που πέτυχαν είναι σημαντική,
λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στον διαγωνισμό αυτό (σε ποσότητα και ποιότητα) και το είδος της
διάκρισης (π.χ. δεν είναι βραβεύσιμη η διάκριση της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας). Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα θα πρέπει να καταθέτουν για τον σκοπό
αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία.
4. Δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που
διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ποσό των 500 €
ανά φοιτητή.
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5. Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας
στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα σε αναλυτική κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία
θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο
των βραβευθέντων φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ
του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.
6. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι για οποιοδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους
δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.
7. Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή
του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

65298

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5021/29.10.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050212910210008*

