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1. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

 

Μετά τθν ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων με τισ προσ χρθματοδότθςθ αιτιςεισ, οι δυνθτικοί 

δικαιοφχοι Υποψιφιοι Διδάκτορεσ κα λάβουν εγκριτικι επιςτολι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, με τθν οποία κα καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ 

και Τεχνολογίασ εντόσ 15 ημερϊν από την αποςτολή τησ επιςτολήσ, τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ: 

1. Τθ Βεβαίωςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ ι το αρμόδιο όργανο του Τμιματοσ για τθν 

αποδοχι τουσ ωσ υποψθφίων διδακτόρων, όπωσ αυτι υποβλικθκε ςτθν 

πλατφόρμα θλεκτρονικισ υποβολισ. 

2. Βεβαίωςθ οριςμοφ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ από τθν Γενικι 

Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ςτθν οποία κα πρζπει να αναγράφεται και 

θμερομθνία οριςμοφ τθσ (μόνο εφόςον ζχει ιδθ οριςτεί κατά τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων).  

3. Επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν που δθλϊκθκαν κατά τθν 

θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ (Βαςικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν).  

4. Προκειμζνου για τουσ άρρενεσ ΥΔ, πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα ςυνολικά φορολογθτζα 

ειςοδιματα του ΥΔ από κάκε είδουσ απαςχόλθςθ (μιςκωτι εργαςία ι 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) ακροιηόμενα με το ποςό τθσ υποτροφίασ  του 

ΕΛΙΔΕΚ, δεν κα υπερβαίνουν ςυνολικά το ποςό των 15.000€ κατ’ ζτοσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο προαναφερκζν όριο δεν ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν αμοιβζσ 

που καταβλικθκαν αναδρομικά και αφοροφν ςε εργαςία που εκτελζςτθκε ι ζργο 

που παραςχζκθκε πριν τθν ζναρξθ χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ (θμερομθνία 

ζκδοςθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ). Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ 

που ο ΥΔ κα εκπονιςει τθν διδακτορικι του διατριβι λαμβάνοντασ άδεια άνευ 
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αποδοχϊν κα πρζπει να ζχει ιδθ λάβει τθ ςχετικι ζγκριςθ κατά το χρόνο ζκδοςθσ 

των αποτελεςμάτων και να τθ ςυνυποβάλει με τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

6. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν χρθματοδοτείται και δεν κα 

χρθματοδοτθκεί για τθν προτεινόμενθ διδακτορικι διατριβι από οποιαδιποτε 

άλλθ πθγι κατά τθ διάρκεια χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ. Επιςθμαίνεται ότι 

εξαιρείται θ περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ του ΥΔ για τθ ςυμμετοχι του ςε 

προγράμματα κινθτικότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για πραγματοποίθςθ 

ζρευνασ ςτο εξωτερικό. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ΥΔ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 

εγγράφωσ τθ ΓΓΕΤ. 

Ακολουκεί ζλεγχοσ από τθν ΓΓΕΤ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και τθν επιλεξιμότθτα τθσ αίτθςθσ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Ο ζλεγχοσ διενεργείται βάςει των 

προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και των ςτοιχείων που δθλϊκθκαν από τον Υποψιφιο 

Διδάκτορα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

Η αίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ μθ επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ αν ςτο παρόν ι ςε 

μεταγενζςτερο ςτάδιο διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροί ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ όρουσ 

τθσ προκιρυξθσ και το ποςό που τυχόν ζχει καταβλθκεί αναηθτείται ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται θ ςχετικι Απόφαςθ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ από τον Γενικό 

Γραμματζα Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, θ οποία κοινοποιείται ςτον Υποψιφιο Διδάκτορα και 

ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ του ΑΕΙ ςτο οποίο κα εκπονιςει ι εκπονεί τθν 

Διδακτορικι Διατριβι.  

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ ο ΕΛΚΕ προχωρά ςε ςφναψθ 

ςφμβαςθσ Υποτροφίασ με τον ΥΔ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςφμβαςθσ υποτροφίασ που κα 

αποςταλεί από τθ ΓΓΕΤ. 

Επιςημαίνεται ότι ωσ ημερομηνία ζναρξησ χορήγηςησ τησ υποτροφίασ νοείται η 

ημερομηνία ζκδοςησ τησ Απόφαςησ Χορήγηςησ υποτροφίασ. 

 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Η παρακολοφκθςθ γίνεται μζςω Αναφορϊν Προόδου, οι οποίεσ υποβάλλονται ωσ 

ακολοφκωσ: 

Α. Εξαμηνιαίεσ Αναφορζσ Προόδου 

Στο τζλοσ κάκε εξαμινου από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποτροφίασ (όπωσ αυτι 

κακορίηεται από τθν Απόφαςθ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ), και το αργότερο εντόσ ενόσ μηνόσ 

από τθ λιξθ του εξαμινου, ο αποςτζλλεται ςτθ ΓΓΕΤ, Αναφορά Προόδου θ οποία 

περιλαμβάνει: 

1. Εξαμθνιαία Αναφορά  προόδου  του Υποψιφιου Διδάκτορα για τθν πορεία 

υλοποίθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, υπογεγραμμζνθ από τθν Τριμελι 

Συμβουλευτικι Επιτροπι. Με τθν αναφορά προόδου ςυνυποβάλλονται οι ςχετικζσ 

δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά, ανακοινϊςεισ ςε διεκνι 

ςυνζδρια κλπ.  



3 

 

2. Συνοπτικι οικονομικι αναφορά από τον ΕΛΚΕ θ οποία κα περιλαμβάνει α) 

λογιςτικζσ εγγραφζσ και β) παραςτατικά εξόφλθςθσ (τραπεηικζσ κινιςεισ) των 

αμοιβϊν του Υποψιφιου διδάκτορα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόδοςθσ των 

νόμιμων κρατιςεων) για το διάςτθμα αναφοράσ.  

Επιπλζον των ανωτζρω, εφόςον κατά το εξάμθνο αναφοράσ ζχει εκδοκεί θ Πράξθ 

Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό) του προθγοφμενου 

φορολογικοφ ζτουσ, αυτι ςυνυποβάλλεται με τθν Εξαμθνιαία Αναφορά Προόδου, 

για τον ζλεγχο τιρθςθσ του ορίου των 15.000€.   

Τθν ευκφνθ για τθν υποβολι τθσ Εξαμθνιαίασ αναφοράσ προόδου για τθν πορεία 

υλοποίθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ και τα αντίςτοιχα παραδοτζα κακϊσ και τθσ 

Πράξθσ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ φόρου, φζρει ο ΥΔ. Σε περίπτωςθ που θ εξαμθνιαία 

αναφορά προόδου δεν ζχει λάβει υπογραφι τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ 

ςυνυποβάλλεται επιςτολι του Επιβλζποντοσ ςτθν οποία κα τεκμθριϊνονται οι λόγοι για 

τουσ οποίουσ δεν κατζςτθ δυνατι θ υπογραφι τθσ. 

Τθν ευκφνθ για τθν αποςτολι τθσ οικονομικισ αναφοράσ φζρει ο ΕΛΚΕ του ΑΕΙ.  

 

Β. Σελική Αναφορά Προόδου  

Μετά τθ λιξθ του διαςτιματοσ χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ (όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθν 

Απόφαςθ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ), υποβάλλεται ςτθ ΓΓΕΤ, εντόσ 2 μηνϊν από την 

ημερομηνία λήξησ, Τελικι Αναφορά Προόδου θ οποία περιλαμβάνει: 

1. Βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του οικείου Τμιματοσ ι Σχολισ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ζχει κατατεκεί θ πρόταςθ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ 

για τον οριςμό Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ κρίςθσ τθσ διδακτορικισ 

διατριβισ. 

2. Τθ διδακτορικι διατριβι που υποβλικθκε. 

3. Συνοπτικι οικονομικι αναφορά θ οποία κα περιλαμβάνει λογιςτικζσ εγγραφζσ και 

παραςτατικά εξόφλθςθσ (τραπεηικζσ κινιςεισ) των αμοιβϊν του Υποψιφιου 

διδάκτορα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόδοςθσ των νόμιμων κρατιςεων) για το 

διάςτθμα αναφοράσ. 

Επιπλζον των ανωτζρω, εφόςον κατά το χρόνο υποβολισ ζχει εκδοκεί θ Πράξθ 

Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό) του προθγοφμενου 

φορολογικοφ ζτουσ, αυτι ςυνυποβάλλεται, για τον ζλεγχο τιρθςθσ του ορίου των 

15.000€. 

ε περίπτωςη που δεν ζχει ολοκληρωθεί η Διδακτορική Διατριβή για επιςτημονικοφσ, 

ερευνητικοφσ ή ακαδημαϊκοφσ λόγουσ, αντί των ςτοιχείων 1 και 2 παραπάνω, 

ςυντάςςεται και υποβάλλεται Επιςτημονική Αναφορά από την Σριμελή υμβουλευτική 

Επιτροπή για την πρόοδο τησ διδακτορικήσ διατριβήσ και για την τεκμηρίωςη των αιτιϊν 

τησ μη ολοκλήρωςησ αυτήσ.  

Τθν ευκφνθ για τθν υποβολι τθσ Τελικισ αναφοράσ προόδου (διδακτορικι διατριβι και 

βεβαίωςθ Γραμματείασ ι Αναφορά Τριμελοφσ) κακϊσ και τθσ Πράξθσ Διοικθτικοφ 

Προςδιοριςμοφ φόρου φζρει ο ΥΔ. Τθν ευκφνθ για τθν αποςτολι τθσ οικονομικισ 

αναφοράσ φζρει ο ΕΛΚΕ του ΑΕΙ.  
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Επιςημαίνεται  ότι  η  υποβολή  των  ενδιάμεςων αναφορϊν και  τησ  τελικήσ  Αναφοράσ 

Προόδου είναι υποχρεωτική. Η μθ υποβολι τουσ εμπρόκεςμα μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

διακοπι τθσ καταβολισ τθσ υποτροφίασ και ςτθν επιςτροφι από τον ΥΔ του ποςοφ που του 

ζχει ιδθ καταβλθκεί. 

Με βάςθ τισ ανωτζρω αναφορζσ προόδου, κα ελζγχεται θ ομαλι πορεία υλοποίθςθσ τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ κακϊσ και θ διαδικαςία καταβολισ τθσ υποτροφίασ από τον ΕΛΚΕ. 

ε περίπτωςη που διαπιςτϊνεται ςημαντική απουςία προόδου με υπαιτιότητα του ΤΔ, ο 

ΤΔ θα καλείται να επιςτρζψει το ποςό τησ υποτροφίασ που του καταβλήθηκε κατά το 

αντίςτοιχο εξάμηνο αναφοράσ. 

 Ο ζλεγχοσ των αναφορϊν προόδου κα διενεργείται από ςτελζχθ ι/και ςυνεργάτεσ τθσ  

ΓΓΕΤ με τθν ςυνδρομι ειδικϊν εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται. 

Ο ΥΔ και ο ΕΛΚΕ υποχρεοφνται να κζτουν  ςτθ διάκεςθ τθσ ΓΓΕΤ όλεσ τισ λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που κα ηθτθκοφν με ςτόχο τθν επαλικευςθ τθσ ορκισ 

υλοποίθςθσ των όρων τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ.  

ημειϊνεται ότι ςε περίπτωςη που κατά τον ζλεγχο προκφψει υπζρβαςη του ορίου των 

15.000€ ςε κάποιο ζτοσ, ο ΤΔ καλείται να επιςτρζψει το ποςό τησ υποτροφίασ που του 

καταβλήθηκε και το οποίο αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ ςτο οποίο εντοπίςτηκε η υπζρβαςη. 

 

 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΑΠΟΦΑΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ  

Ο ΥΔ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν ΓΓΕΤ με τθν αποςτολι αιτιματοσ 

τροποποίθςθσ ςτο οποίο κα περιλαμβάνεται ςχετικι τεκμθρίωςθ για τουσ λόγουσ αυτισ, 

για τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ: 

 Τροποποίθςθ του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ.  

Αφορά ςτθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ που δθλϊκθκε κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 

διαφοροποιθκεί κατά τθν ζγκριςθ του κζματοσ και τον οριςμό τθσ Τριμελοφσ 

Συμβουλευτικισ Επιτροπισ από τθν Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ. 

Το αίτθμα του Υ.Δ. κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του 

Τμιματοσ.  

 Αλλαγι επιβλζποντοσ κακθγθτι ι άλλου μζλουσ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ 

Επιτροπισ.  

Το αίτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν ςχετικι βεβαίωςθ του Τμιματοσ για τον 

οριςμό τθσ νζασ τριμελοφσ. Επιςθμαίνεται ότι θ μεταβολι αυτι δεν ςυνεπιφζρει 

μεταβολι ςτθν διάρκεια τθσ χρθματοδότθςθσ όπωσ αυτι ορίςτθκε ςτθν Απόφαςθ 

Χοριγθςθσ υποτροφίασ. 

 Παράταςθ τθσ διάρκειασ χοριγθςθσ υποτροφίασ.  

Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ θ οποία ορίηεται ςτθν 

Απόφαςθ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ είναι μικρότερθ του ανϊτατου ορίου των  36 μθνϊν, 

ο υποψιφιοσ διδάκτορασ δφναται να αιτθκεί παράταςθ διάρκειασ ζωσ και πζντε 

μθνϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνολικι διάρκεια χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ μαηί με τθν 
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παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανϊτατο όριο των 36 μθνϊν που ορίηεται από 

τθν Προκιρυξθ. 

Η ςχετικι αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςφντομθ αναφορά ςτθν οποία κα 

τεκμθριϊνονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ηθτείται θ χρονικι παράταςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ παράταςθσ 

ολοκλθρωκεί θ υποςτιριξθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, θ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ 

περιορίηεται μζχρι τθν θμερομθνία υποςτιριξθσ.  

Τα ανωτζρω αιτιματα τροποποίθςθσ κα υποβάλλονται τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν 

προγραμματιςμζνθ θμερομθνία λιξθσ του ζργου. 

Δεν επιτρζπεται η αναςτολή χορήγηςησ υποτροφίασ. 

 

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

Επιτρζπεται η διακοπή για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ζκτακτθ κατάςταςθ θ οποία δεν 

μποροφςε να αποτραπεί από τον ενδιαφερόμενο). Σε αυτι τθν περίπτωςθ υποβάλλονται 

από τον ΥΔ τα κάτωκι:  

α) αίτθμα με ςυνθμμζνα τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά από Δθμόςιουσ Φορείσ 

β) Αναφορά προόδου για το διάςτθμα από τθν τελευταία εξαμθνιαία αναφορά μζχρι το 

χρονικό ςθμείο  τθσ  διακοπισ (ςυνυποβάλλονται τυχόν δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ ςε 

διεκνι ςυνζδρια κλπ για το διάςτθμα τθσ αναφοράσ) 

γ) Συνοπτικι οικονομικι ζκκεςθ θ οποία κα περιλαμβάνει λογιςτικζσ εγγραφζσ και 

παραςτατικά εξόφλθςθσ (τραπεηικζσ κινιςεισ) των αμοιβϊν του Υποψιφιου διδάκτορα 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόδοςθσ των νόμιμων κρατιςεων) για τισ δαπάνεσ που 

ζχουν πραγματοποιθκεί από τθν τελευταία εξαμθνιαία αναφορά μζχρι το χρονικό 

ςθμείο  τθσ  διακοπισ   

Κατόπιν ελζγχου από τθ ΓΓΕΤ για το αν τεκμθριϊνονται λόγοι ανωτζρασ βίασ εκδίδεται 

Απόφαςθ Διακοπισ Χοριγθςθσ υποτροφίασ θ οποία κοινοποιείται ςτον ΥΔ και ςτον  ΕΛΚΕ. 

ε περίπτωςη διακοπήσ τησ εκπόνηςησ τησ διδακτορικήσ διατριβήσ για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο, υποβάλλονται ςτη ΓΓΕΣ προσ αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ και των 

δαπανϊν που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί: 

α) τεκμθριϊμενο αίτθμα του υποψιφιου Διδάκτορα 

β) Συνοπτικι οικονομικι ζκκεςθ θ οποία κα περιλαμβάνει λογιςτικζσ εγγραφζσ και 

παραςτατικά εξόφλθςθσ (τραπεηικζσ κινιςεισ) των αμοιβϊν του Υποψιφιου διδάκτορα 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόδοςθσ των νόμιμων κρατιςεων) για τισ δαπάνεσ που 

ζχουν πραγματοποιθκεί από τθν τελευταία εξαμθνιαία αναφορά μζχρι το χρονικό 

ςθμείο  τθσ  διακοπισ   

Σε ςυνζχεια του αιτιματοσ του ΥΔ, εκδίδεται Απόφαςθ Διακοπισ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ θ 

οποία κοινοποιείται ςτον ΥΔ και ςτον ΕΛΚΕ, και ο ΥΔ καλείται να επιςτρζψει το ποςό που 

του καταβλικθκε από τθ λιξθ του εξαμινου τθσ τελευταίασ υποβλθκείςασ εξαμθνίασ 

αναφοράσ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ διακοπισ. 
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Εάν ο ΕΛΚΕ ζχει λάβει από τθ ΓΓΕΤ ποςό μεγαλφτερο από το εγκρικζν μζχρι τθ ςτιγμι τθσ 

διακοπισ, το αδιάκετο ποςό επιςτρζφεται ςτο λογαριαςμό του προγράμματοσ εντόσ 30 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Διακοπισ χοριγθςθσ υποτροφίασ.  

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ. 

Η καταβολι τθσ υποτροφίασ ςτουσ ΥΔ πραγματοποιείται από τουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ ςτα οποία 

εκπονοφνται οι διδακτορικζσ διατριβζσ. 

Η χρθματοδότθςθ προσ τουσ ΕΛΚΕ πραγματοποιείται μζςω του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ τθσ 

ΓΓΕΤ ωσ εξισ: 

Για τισ αιτιςεισ που εγκρίνονται προσ χρθματοδότθςθ, καταβάλλεται ςτον ΕΛΚΕ ωσ 

προκαταβολή το 60% τησ ςυνολικήσ εγκριθείςασ χρηματοδότηςησ.  

Μετά τθν υποβολι τθσ δεφτερθσ εξαμθνιαίασ αναφοράσ προόδου και τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

ομαλισ και επιτυχοφσ πορείασ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ, καταβάλλεται ςτον ΕΛΚΕ το 

υπόλοιπο 40% τησ χρηματοδότηςησ ωσ προκαταβολή. 

Οι ΕΛΚΕ μετά τθν καταβολι τθσ εκάςτοτε δόςθσ υποχρεοφνται να καταβάλλουν ςτουσ ΥΔ το 

ποςό τθσ υποτροφίασ ςε μθνιαία βάςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται θ επιςτροφι από τον ΥΔ τθσ καταβλθκείςασ υποτροφίασ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα παραπάνω κεφάλαια, το ποςό επιςτρζφεται από τον ΥΔ 

εντόσ 30 ημερολογιακϊν ημερϊν, ςτον λογαριαςμό του προγράμματοσ που κα του 

κοινοποιθκεί από τθν ΓΓΕΤ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, ακολουκείται θ 

διαδικαςία ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.  

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Δρ. Μ. Κυπριανίδου                     

 

 

 

 

 

 


