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Θέµα: «Απαντητικές διευκρινίσεις ερωτηµάτων που υπεβλήθησαν για την πράξη
“Ηράκλειτος ΙΙ– Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”»
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση» λαµβάνοντας υπόψη ερωτήσεις που κατατέθηκαν εγγράφως από τα
Πανεπιστήµια στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» διευκρινίζει τα
ακόλουθα:

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής
έρευνας:
1)

στις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ προσδιορίζονται δύο βασικοί όροι.
Το Φυσικό αντικείµενο και το Οικονοµικό αντικείµενο. Ως Φυσικό αντικείµενο για
τις διδακτορικές έρευνες εννοείται η διάρκεια υλοποίηση της διδακτορικής έρευνας.
Ως Οικονοµικό αντικείµενο για τις διδακτορικές έρευνες εννοείται η διάρκεια
χορήγησης υποτροφίας του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα (Υ.∆).

2)

Η έναρξη του Φυσικού αντικειµένου µιας διδακτορικής καθορίζεται αποκλειστικά
από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές
σπουδές» (ΦΕΚ 146/16-7-2008) και σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του κάθε
πανεπιστηµίου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της διδακτορικής έρευνας λόγω αναµονής
χρηµατοδότησης και εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις του Ν. 3685/2008
«Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 146/16-7-2008) και το
θεσµικό πλαίσιο του κάθε πανεπιστηµίου, δύναται να δηλωθεί ως έναρξη φυσικού
αντικειµένου διδακτορικής έρευνας, η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης.

3)

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Υ.∆ και του επιβλέποντα καθηγητή για την έναρξη
του φυσικού επιβεβαιώνουν την έναρξη της διδακτορικής έρευνας σύµφωνα µε
το ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο.
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4)

Η έναρξη του οικονοµικού αντικειµένου µιας διδακτορικής έρευνας (έναρξη
υποτροφίας του Υ.∆) έχει καθοριστεί στην Πρόσκληση από 01/09/2010 και
µετά.

5)

Η καταληκτική ηµεροµηνία έναρξης του φυσικού αντικειµένου µιας διδακτορικής
έρευνας (έναρξη διδακτορικής έρευνας) καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία
έναρξης οικονοµικού αντικειµένου (έναρξη υποτροφίας) καθορίζεται η
30/06/2011.

6)

Η έναρξη του φυσικού αντικειµένου µιας διδακτορικής (δηλ. η έναρξη υλοποίησης
της διδακτορικής έρευνας όπως καθορίζεται από το ισχύον νοµικό και θεσµικό
πλαίσιο και επιβεβαιώνεται µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση) µπορεί να είναι
διαφορετική από την έναρξη της υποτροφίας (δηλ. έναρξη του οικονοµικού
αντικειµένου) αποκλειστικά και µόνο για τις περιπτώσεις που έχει ξεκινήσει η
διδακτορική έρευνα πριν από την 01/09/2010.

7)

Ως λήξη του φυσικού αντικειµένου µιας διδακτορικής έρευνας εννοείται η
ηµεροµηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στο αρµόδιο όργανο του
πανεπιστηµίου και η αποδοχή αυτής.

8)

Η λήξη του φυσικού αντικειµένου µιας διδακτορικής έρευνας ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΒΕΙ την λήξη του οικονοµικού αντικειµένου (δηλ. τη λήξη της χορήγησης της
υποτροφίας στον Υ.∆). Σύµφωνα µε την Πρόσκληση δεν µπορεί να υπερβεί τους 36
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της υποτροφίας.

9)

Ο Υ.∆ δεν δύναται να λάβει υποτροφία πέραν των 36 µηνών.

10) Παρατίθενται δύο παραδείγµατα :
α) Έστω µια διδακτορική έρευνα ξεκίνησε στις 1/5/2009 (πριν από την
1/9/2010) πάντα σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο.
1. Ως έναρξη του φυσικού αντικειµένου (έναρξη υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας) δηλώνεται η 1/5/2009.
2. Ως έναρξη του οικονοµικού αντικειµένου (έναρξη χορήγησης υποτροφίας)
δηλώνεται υποχρεωτικά η 1/9/2010.
3. Ως λήξη του φυσικού αντικειµένου (υποστήριξη και αποδοχή διδακτορικής
διατριβής) δύναται να δηλωθεί το αργότερο η 31/8/2013 (36 µήνες από την
1/9/2010).
4. Ως λήξη του οικονοµικού αντικειµένου (λήξη χορήγησης της υποτροφίας)
δύναται να δηλωθεί το αργότερο η 31/8/2013 (36 µήνες από την
1/9/2010).
β) Έστω µια διδακτορική έρευνα ξεκίνησε στις 1/1/2011 (µετά από την
1/9/2010) πάντα σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο.
1. Ως έναρξη του φυσικού αντικειµένου (έναρξη υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας) δηλώνεται η 1/1/2011.
2. Ως έναρξη του οικονοµικού αντικειµένου (έναρξη χορήγησης υποτροφίας)
δηλώνεται υποχρεωτικά η 1/1/2011.
3. Ως λήξη του φυσικού αντικειµένου (υποστήριξη και αποδοχή διδακτορικής
διατριβής) δηλώνεται υποχρεωτικά η 31/12/2013 (36 µήνες).
4. Ως λήξη του οικονοµικού αντικειµένου (λήξη χορήγησης της υποτροφίας)
δηλώνεται υποχρεωτικά η 31/12/2013 (36 µήνες).
11) Στην περίπτωση κατά την οποία, παρότι εκτιµήθηκε από τον Υ.∆ και τον
επιβλέποντα καθηγητή και δηλώθηκε ότι λήξη του φυσικού αντικειµένου της
διδακτορικής έρευνας θα ολοκληρωθεί π.χ. στις 31/8/2013, αλλά τελικά
ολοκληρωθεί νωρίτερα π.χ. στις 31/8/2012, τότε η λήξη του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου θα είναι η 31/8/2012. Οι περιπτώσεις αυτές θα
δηλωθούν από το πανεπιστήµιο στην ΕΥ∆ σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την
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1/9/2012 ώστε να τροποποιηθεί το Τεχνικό ∆ελτίο. Παράλληλα το πανεπιστήµιο
σταµατά την χορήγηση της υποτροφίας στο Υ.∆ από 1/9/2012 και επιστρέφει το
αδιάθετο υπόλοιπο ποσό.
12) Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσµάτων των προτάσεων που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»,
δύναται να οριστεί η έναρξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του
Υποέργου 2 «Κεντρικές ∆ράσεις για ∆ιδακτορική Έρευνα» από την 1/1/2011.

2. Θέµατα που αφορούν στα παραδοτέα διδακτορικής έρευνας.
1)

Τα παραδοτέα αναφέρονται στην Πρόκληση σελ. 10 ως εξής: «ενδιάµεσα
παραδοτέα κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι σχετικές
δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε διεθνή
συνέδρια µε κριτές, οι τυχόν µονογραφίες καθώς και οι τεχνικές αναφορές και
απολογιστικές εκθέσεις . Τα παραπάνω παραδοτέα θα αποσταλούν στην ΕΥ∆ σε
ηλεκτρονική µορφή». Τα ενδιάµεσα παραδοτέα αποτυπώνονται στο Τεχνικό
∆ελτίο Έργου (ένα αριθµός για το σύνολο των ενδιάµεσων παραδοτέων)
όπως έχουν αναφερθεί στο αρχικό έντυπο υποβολής. Επισηµαίνεται ότι τα
ενδιάµεσα παραδοτέα, επειδή προκύπτουν από έρευνα, είναι ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ. Τα
παραδοτέα που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας
αποτελούν τα τελικά παραδοτέα. Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση ανάµεσα
στα αρχικά ενδεικτικά παραδοτέα και στα τελικά παραδοτέα µετά την ολοκλήρωση
της διδακτορικής έρευνας, δίνεται η δυνατότητα στον Υ∆ και στον επιβλέποντα
καθηγητή να τεκµηριώσουν και να αιτιολογήσουν την απόκλιση που πιθανά µπορεί
να προκύψει. Σε κάθε περίπτωση βασικός στόχος αποτελεί η ποιότητα της έρευνας,
ώστε οι σχετικές δηµοσιεύσεις να είναι σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και οι
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια µε κριτές. Τα χρονοδιαγράµµατα των ενδιάµεσων
παραδοτέων δύναται να επικαιροποιηθούν µετά την ένταξη της Πράξης κατά την
υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου.

2)

Επίσης στην Πρόσκληση σελ. 10 αναφέρεται
«Τελικό παραδοτέο του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου είναι η ∆ιδακτορική
∆ιατριβή, ενώ ενδιάµεσα παραδοτέα κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας
είναι οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις
σε διεθνή συνέδρια µε κριτές, οι τυχόν µονογραφίες καθώς και οι τεχνικές
αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις . Τα παραπάνω παραδοτέα θα αποσταλούν
στην ΕΥ∆ σε ηλεκτρονική µορφή.
Σε περίπτωση που κάποιο συγκεκριµένο έργο δεν µπορεί να καταλήξει σε
∆ιδακτορική ∆ιατριβή για επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή ακαδηµαϊκούς λόγους,
συντάσσεται Επιστηµονική Έκθεση από τον Υ∆ και την Τριµελή Συµβουλευτική
Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού στην ΕΥ∆/ΕΠ∆ΒΜ
προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάµεσων παραδοτέων
καθώς και έγκριση των δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί».

3. Θέµατα αντικατάστασης Υ.∆. που δεν είναι πλέον διαθέσιµοι.
1)

Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στο υπαρ. 1188/21-01-2010 έγγραφο της ΕΥ∆,
παράγραφος 1.1.7, σελ.2 όπου περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης και
συγκεκριµένα:
Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν είναι πλέον διαθέσιµοι, µπορούν
να αντικατασταθούν µε αιτιολογηµένη πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή µε
υποψήφιο διδάκτορα αντίστοιχων προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του
Τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι η τεκµηρίωση των αντιστοίχων προσόντων από τον
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επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να επικυρωθεί και από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο του Τµήµατος.
Για την αντικατάσταση του υποψήφιου διδάκτορα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
εφόσον υπήρχε επαύξηση της βαθµολογίας - όταν ο υποψήφιος διδάκτορας είναι
γυναίκα ή/και όταν το πρώτο πτυχίο είναι από ΤΕΙ-, τότε θα πρέπει να ισχύουν οι
ίδιες προϋποθέσεις ή τουλάχιστον ο βαθµός της διδακτορικής έρευνας
χωρίς την επαύξηση, να είναι µεγαλύτερος ή ίσος της τελευταίας
βαθµολογίας
εγκεκριµένης
πρότασης
της
αντίστοιχης
θεµατικής
προτεραιότητας.
2)

Για όλες τις περιπτώσεις που προκύπτει αντικατάσταση του Υ.∆., τότε ο επιβλέπων
καθηγητής δύναται να απευθύνεται άµεσα στην ΕΥ∆ την οποία θα ενηµερώνει,
ώστε να δίνονται στον επιβλέποντα καθηγητή συγκεκριµένες οδηγίες.

3)

Ως έναρξη φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου δηλώνεται η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης των απαιτούµενων διαδικασιών αντικατάστασης του Υ.∆. που δεν
είναι πλέον διαθέσιµος, όπως περιγράφονται στο υπαριθµ. 1188/21-01-2011
έγγραφο της ΕΥ∆, παράγραφος 1.1.7, σελ.2 και σύµφωνα πάντα µε το ισχύον
νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, ενώ η λήξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
θα είναι υποχρεωτικά σε 36 µήνες.

4)

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
αντικατάστασης του Υ.∆. καθορίζεται η 30/06/2011.

5)

Στην Πρόσκληση σελ. 11, προβλέπεται: «Σε κάθε περίπτωση ο Υ∆ µπορεί να
αλλάξει µόνο αν δεν έχει ξεκινήσει η διδακτορική έρευνα».

4. Θέµατα αντικατάστασης
τριµελούς επιτροπής.
1)

επιβλέποντος

καθηγητή

και

µελών

Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στο υπαρ. 1188/21-01-2010 έγγραφο της ΕΥ∆.
Παράγραφος 1.1.8, σελ.2-3 όπου περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης και
συγκεκριµένα:
«Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιβλέποντα καθηγητή, ή κάποιου άλλου
µέλους της τριµελούς επιτροπής, λόγω ανωτέρας βίας απόλυτα τεκµηριωµένης, η
αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτοµα αντίστοιχων προσόντων, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το
αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι η τεκµηρίωση των
αντιστοίχων προσόντων πρέπει να επικυρωθεί και από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο του Τµήµατος.
Για την αντικατάσταση µέλους της τριµελούς επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι εφόσον υπήρχε επαύξηση της βαθµολογίας -όταν συµµετείχε στην τριµελή
επιτροπή µέλος ΕΠ από οποιαδήποτε ΤΕΙ της χώρας ή µέλους αναγνωρισµένου
Ερευνητικού Κέντρου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µέλος Πανεπιστηµίου της
αλλοδαπής- τότε θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις ή τουλάχιστον ο
βαθµός της διδακτορικής έρευνας χωρίς την επαύξηση, να είναι
µεγαλύτερος ή ίσος της τελευταίας βαθµολογίας εγκεκριµένης πρότασης
της αντίστοιχης θεµατικής προτεραιότητας.»

5. Θέµατα τροποποίησης τίτλου διδακτορικής έρευνας
1)

Στην Πρόσκληση σελ. 8 προβλέπεται:
«Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
τροποποιηθεί ο τίτλος της, τότε θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην διαχειριστική αρχή
η Απόφαση τροποποίησης του αρµοδίου οργάνου του Ιδρύµατος και η
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υπογεγραµµένη έκθεση της τριµελούς επιτροπής µε την τεκµηρίωση αλλαγής του
τίτλου καθώς επίσης και την επιβεβαίωση ότι δεν τροποποιείται το ήδη
εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο.»
Στη παραπάνω παράγραφο της Πρόσκλησης υπάρχει αναφορά για µη τροποποίηση
του φυσικού
αντικειµένου το οποίο έχει ήδη αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί
σχετικά.

6. Θέµατα ύψους ποσού χορηγούµενης υποτροφίας.
1)

Εκτός των αναλυτικών οδηγιών που αναφέρονται στο υπαρ. 1188/21-01-2010
έγγραφο της ΕΥ∆. Παράγραφος 1.1.2, 1.1.3 και 1.1.4 σελ. 1-2 και στην
Πρόσκληση προβλέπεται:
«Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
προκύψει απρόβλεπτη εξέλιξη στο εργασιακό καθεστώς του Υ.∆. καθοριστικής
σηµασίας για τον ενδιαφερόµενο, όπως για παράδειγµα να γίνει µόνιµος ή αορίστου
χρόνου, υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, τότε από τον µήνα ανάληψης
των νέων καθηκόντων του το ποσό της υποτροφίας θα διαµορφωθεί στα 350,00€,
ως το τέλος της χρηµατοδότησης». Βεβαίως ισχύουν και άλλες περιπτώσεις, όπως
π.χ. εφόσον ο Υ.∆. είναι µόνιµος υπάλληλος και λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ
αποδοχών τότε από την ηµεροµηνία έναρξης τη εκπαιδευτικής άδειας άνευ
αποδοχών το ποσό της υποτροφίας θα διαµορφωθεί στα 1.250,00 € κλπ.

2)

∆ιευκρινίζεται ότι όλοι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου, οι µερικώς
απασχολούµενοι, οι γιατροί που κάνουν αγροτικό, δεν υπάγονται στην κατηγορία
των µονίµων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και
δικαιούνται το ποσό των 1.250 ευρώ/µήνα.

7. Περιπτώσεις που ο Υ.∆. λαµβάνει και άλλη υποτροφία για την
διδακτορική έρευνα.
1)

Στην Πρόσκληση σελ. 16 προβλέπεται:
«Ο Υ∆ δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλο φορέα για την διδακτορική
έρευνα, π.χ. ΙΚΥ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί από την
επιπλέον υποτροφία, προκειµένου να µπορέσει να λάβει την υποτροφία της
διδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Συγκεκριµένα, θα
πρέπει οι υπότροφοι να συµπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση».

2)

Για τους Υ.∆. που έχουν λάβει υποτροφία για την διδακτορική έρευνα από
οποιοδήποτε φορέα ισχύουν τα εξής:
I. Οι Υ.∆. που ελάµβαναν υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα, θα λάβουν την
υποτροφία του «Ηράκλειτος ΙΙ» από την ηµεροµηνία διακοπής της υποτροφίας
έως την ηµεροµηνία υποστήριξης και αποδοχής της διδακτορικής διατριβής, η
οποία δεν µπορεί να είναι µετά τις 31/8/2013 (εφόσον η υποτροφία από το
άλλο φορέα ξεκίνησε πριν από την 1/9/2010). Παράδειγµα, εάν ο Υ.∆. έλαβε
υποτροφία στις 1/9/2009, ολοκληρώσει την διδακτορική διατριβή στις
31/8/2012 και διέκοψε την υποτροφία του άλλου φορέα στις 1/1/2011 τότε θα
λάβει την υποτροφία του «Ηράκλειτος ΙΙ» από 1/1/2011 έως 31/8/2012.

3)

Ειδικά για τους Υ.∆. που έχουν λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ισχύουν τα εξής:
I. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση από τον Υ.∆. για την ηµεροµηνία παραίτησης
απαιτείται και βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. για την ηµεροµηνία διακοπής της
υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ.

5

II. Τα ενδιάµεσα παραδοτέα (δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις/µονογραφίες) που έγιναν
πριν την διακοπή της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. αποτελούν παραδοτέα της
υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. και περιγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση του Υ.∆. Στο
Τεχνικό ∆ελτίο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» δηλώνονται ως ενδιάµεσα
παραδοτέα αυτά που προβλέπονται να γίνουν µετά την διακοπή της υποτροφίας
του Ι.Κ.Υ. και της έναρξης της υποτροφίας του «Ηράκλειτος ΙΙ» καθώς και το
τελικό παραδοτέο που αποτελεί η διδακτορική διατριβή.
III. Οι Υ.∆. που ελάµβαναν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., θα λάβουν την υποτροφία του
«Ηράκλειτος ΙΙ» από την ηµεροµηνία διακοπής της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. έως
την ηµεροµηνία υποστήριξης και αποδοχής της διδακτορικής διατριβής, η οποία
δεν µπορεί να είναι µετά τις 31/8/2013 (εφόσον η υποτροφία του Ι.Κ.Υ.
ξεκίνησε πριν από την 1/9/2010). Παράδειγµα, εάν ο Υ.∆. έλαβε υποτροφία
από το Ι.Κ.Υ στις 1/9/2009, ολοκληρώνει την διδακτορική διατριβή στις
31/8/2012 και διέκοψε την υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στις 1/1/2011 τότε θα λάβει
την υποτροφία του «Ηράκλειτος ΙΙ» από 1/1/2011 έως 31/8/2012.

8. Τρόπος συµβασιοποίησης υποτροφίας
•
•

Στην Πρόσκληση σελ. 9 και σελ. 16 προβλέπεται µηνιαία Υποτροφία για τον Υ.∆.
και ισχύει το φορολογικό πλαίσιο για τις υποτροφίες.
Υπάρχει η δυνατότητα της έγκρισης χρηµατοδότησης της µηνιαίας υποτροφίας των
Υ.∆., µε συνολικό κατάλογο έγκρισης χρηµατοδότησης σε επίπεδο Ιδρύµατος και
µε την κατάθεση παράλληλα από τον Υ.∆. Υπεύθυνης ∆ήλωσης στο Ίδρυµα, όπου
θα αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης και σε περίπτωση παραβίασης θα
υποχρεώνεται να επιστρέψει την υποτροφία στο Ίδρυµα.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
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