
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/
ΓΔ4/04-11-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ”Γρα-
πτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγι-
κές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο 
της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολί-
ας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγη-
σης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει 
του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), 
ως προς την ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέ-
χνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2 Μετονομασία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκεί-
ου Βαθέος Σάμου.

3 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χο-
ρήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου 
σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας 
διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
κατ’ εφαρμογή του από 11-11-2021 Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Βρετανικής Πρεσβείας 
σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην 
Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ4/157614/Δ4 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/

ΓΔ4/04-11-2021 απόφασης της Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των 

”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις προ-

αγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο 

πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμέ-

νης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρό-

που αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 

2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 

(Α’ 111)» (Β’ 5197), ως προς την ύλη του μαθή-

ματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμο-

σμένων Τεχνών. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
(β) των άρθρων 9 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), 
(γ) του Κεφ. Γ’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 «Συνέρ-

γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
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Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ειδικότερα την 
περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 100, καθώς και της παρ. 6 
του άρθρου 117, της παρ. 3 του άρθρου 121, όπως ισχύει, 
και της παρ. 6 του άρθρου 126,

(δ) των παρ. 1, 2 και της υποπερ. αα της περ. α της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαί-
σιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

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

(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

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

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 απόφα-
ση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Καθορισμός “Γραπτώς εξεταζόμενων” και “μη εξετα-
ζόμενων μαθημάτων” των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης 
και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη 
διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυ-
τήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. - Οργάνωση 
προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 
ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 1675).

4. Την υπ’ αρ. 39/29-07-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Την υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός των ”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων 
στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο 
πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκο-
λίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης 
αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 
9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/777/151656/Β1/23-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των ”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις 
προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαί-
σιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, 
της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών 
κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), κατά το μέρος που αφορά 
την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» 
του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, ως ακολούθως:

Στην εξεταστέα ύλη του «Γραπτώς Εξεταζόμενου» μα-
θήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων 
Τεχνών στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημε-
ρήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. προστίθενται τα επόμενα 
κεφάλαια/ενότητες:

Κεφ. 8: Η χριστιανική τέχνη το Μεσαίωνα. Η ρομανική 
τέχνη, η γοτθική τέχνη

Κεφ. 9: Οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί. Η τέχνη της Κί-
νας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Ισλάμ, η προκολομβι-
ανή τέχνη, η τέχνη της Αφρικής

Κεφ. 10: Η τέχνη την εποχή της Αναγέννησης 
Κεφ. 11: Η τέχνη του Μπαρόκ
Κεφ. 12: Νεοκλασικισμός
Κατά συνέπεια, η εξεταστέα ύλη του «Γραπτώς Εξετα-

ζόμενου» μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα 
Εφαρμοσμένων Τεχνών στις προαγωγικές εξετάσεις της 
Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. διαμορ-
φώνεται ως ακολούθως:

3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ» (κεφ. 1 έως και 12), 

Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου (επανέκδοση με βελτιώσεις) των 
Ζιρώ Ο., Μερτζάνη Ε., Πετρίδου Β.

Κεφάλαιο/Ενότητες
Κεφ. 1: Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή
Κεφ. 2: Η τέχνης της Μεσοποταμίας - Η τέχνη της Αι-

γύπτου
Κεφ. 3: Η Τέχνη του Αιγαίου
Οι αφετηρίες της ευρωπαϊκής τέχνης: Κυκλαδικός, Μι-

νωικός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Κεφ. 4: Η Ελληνική τέχνη: από τους Γεωμετρικούς 

στους Αρχαϊκούς χρόνους
Γεωμετρικοί χρόνοι, Αρχαϊκοί χρόνοι
Κεφ. 5: Κλασική και Ελληνιστική τέχνη
Η κλασική περίοδος. Το τέλος της κλασικής εποχής: οι 

ελληνιστικοί χρόνοι
Κεφ. 6: Η ρωμαϊκή τέχνη
Κεφ. 7: Η βυζαντινή τέχνη
Κεφ. 8: Η χριστιανική τέχνη το Μεσαίωνα. Η ρομανική 

τέχνη, η γοτθική τέχνη
Κεφ. 9: Οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί. Η τέχνη της Κί-

νας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Ισλάμ, η προκολομβι-
ανή τέχνη, η τέχνη της Αφρικής

Κεφ. 10: Η τέχνη την εποχή της Αναγέννησης 
Κεφ. 11: Η τέχνη του Μπαρόκ
Κεφ. 12: Νεοκλασικισμός
Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 

από το σχολικό έτος 2021-2022.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/
04-11-2021 (Β’ 5197) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

   Ι 

 Αριθμ. Φ11/157675/Δ4 (2)
Μετονομασία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ-

κείου Βαθέος Σάμου. 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

(β) των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του ν. 3475/2006 
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),

(γ) της παρ. 15 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 τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

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

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

(η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Το υπό στοιχεία 1256/23-03-2021 έγγραφο της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

4. Το υπό στοιχεία Φ.2/1628/22-03-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

5. Την υπ’ αρ. 4/2019 πράξη του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Σάμου.

6. Την υπ’ αρ. 1/2020 πράξη του Σχολικού Συμβουλίου 
του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Σάμου.

7. Την υπ’ αρ. 91/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/774/150891/Β1/22-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λυκείου Βαθύ Σάμου 

(4350065) σε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Βαθύ 
Σάμου - «Ελπινίκη Μιχαλούδη»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 Ι 

    Αριθμ. 157852/Z1 (3)
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χο-

ρήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου 

σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας δι-

άρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κατ’ 

εφαρμογή του από 11-11-2021 Μνημονίου Συ-

νεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-

τροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Βρετανικής Πρεσβείας 

σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην 

Ελλάδα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

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 Ψηφί-
σματος και εφεξής» (Α’ 126),

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

γ) την περ. Β) σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρο-
νισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 109),

δ) 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),

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

στ) 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 δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

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

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

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

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

ιγ) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/12-08-2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών» (ΥΟΔΔ 650) και

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

2. Το από 11-11-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μετα-
ξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της 
Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό 
Συμβούλιο στην Ελλάδα.

3. Το απόσπασμα πρακτικού της 33ης/18-11-2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. με 
θέμα «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορή-
γησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών 
και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με τίτλο «Υποτροφίες βρα-
χείας διάρκειας Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας» κατ’ 
εφαρμογή του από 11-11-2021 Μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και 
της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετα-
νικό Συμβούλιο στην Ελλάδα».

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/804/157819/Β1/03-12-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και την διαδικασία χορή-
γησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών 
και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τίτλο «Υποτροφίες βρα-
χείας διάρκειας Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας» κατ’ 
εφαρμογή του από 11-11-2021 Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και 
της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανι-
κό Συμβούλιο στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο και χρηματοδότηση
1. Το Ι.Κ.Υ. και η Βρετανική Πρεσβεία σε συνεργασία με 

το British Council, θα υλοποιήσουν από κοινού πρόγραμ-
μα υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τίτλο «Ελληνο-Βρε-
τανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας διάρκειας» 
και στην αγγλική γλώσσα «Greek-British Cooperation on 
short-term Scholarships» (εφεξής «Πρόγραμμα»).

1.2 Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει 
την κινητικότητα των Ελλήνων φοιτητών/τριών προς τα 
βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημο-
νικής και εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση 
της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη δημιουρ-
γία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την απο-
χώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμ-
ματος όσο και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα 
οποία φοιτούν.

1.3 Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση σαρά-
ντα τεσσάρων (44) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων 
(4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δεκατεσσάρων (14) 
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 
Master και (β) τριάντα (30) υποτροφιών σε υποψήφιους 
διδάκτορες. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθ-
μός επιλέξιμων αιτήσεων σε οποιαδήποτε από τις δύο 
κατηγορίες, το Ι.Κ.Υ. και το British Council, με τη σύμ-
φωνη γνώμη της Βρετανικής Πρεσβείας, δύνανται να 
μεταφέρουν τις κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε 
να διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου 
του προγράμματος.

2. Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση.
2.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του Προ-

γράμματος προϋπολογίζεται σε εκατόν δεκατέσσερις 
χιλιάδες, εκατόν οχτώ ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά 
(€114.108,28) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη 
Βρετανική Πρεσβεία μέσω του British Council.

2.2 Τα ποσά της υποτροφίας θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κεφάλαιο 2: Προϋποθέσεις συμμετοχής  - Κριτήρια 
επιλεξιμότητας

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετο-
χή στο Πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

1.1 Είναι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
1.2 Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
1.3 Κατέχoυν βασικό πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό 

τουλάχιστον 6,5.
1.4 α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master

(i) είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. (εφεξής «Π.Μ.Σ.») (ii) έχουν 
βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. 
ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την παρακο-
λούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί από Βρετανικό Α.Ε.Ι. για 
βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων 
σε βρετανικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επι-
πέδου Master,

β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες (i) είναι εγγεγραμμένοι σε 
Ελληνικό Α.Ε.Ι. και έχει ήδη οριστεί το θέμα της διατριβής 
τους καθώς και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, 
(ii) έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή της 
διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα 
δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη υλοποίηση της διδακτο-
ρικής έρευνας και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί από Βρετα-
νικό Α.Ε.Ι. για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων 
εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής 
διατριβής τους.

1.5 Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγ-
γλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 τουλάχιστον.

1.6 Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόγραμμα σπουδών στη Βρετανία ως προπτυ-
χιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή ως με-
τακινούμενοι σε πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ απο-
στάσεως.

1.7 Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή την Βρετανική 
Πρεσβεία/Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, έχουν εκ-
πληρώσει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

1.8 Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτρο-
φίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει 
αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για 
το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

2. Το Ι.Κ.Υ., η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό 
Συμβούλιο διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να 
ακυρώσουν ακόμη και εκ των υστέρων την υποτροφία, 
εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν συντρέχουν 
οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κεφάλαιο 3: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Δικαιο-
λογητικά - Έλεγχος

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική 
Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο θα ορίσουν από 
κοινού την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφι-
ότητας για τις υποτροφίες του Προγράμματος και θα 
καταρτίσουν από κοινού σχετική πρόσκληση (εφεξής 
«Πρόσκληση») που θα δημοσιευθεί με ανάρτηση τους 
διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών (www.iky.gr) και του Βρετανικού Συμβουλίου 
(www.britishcouncil.gr).

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αγγλική 
γλώσσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Βρετανι-
κού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα θα αναφέρεται στην 
πρόσκληση.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και να επισυνάψουν σε 

μορφή φορητού αρχείου (pdf ) τα εξής δικαιολογητικά 
που θα αναφέρονται στην πρόσκληση:

3.1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή δι-
αβατήριο σε ισχύ.

3.2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν 
ελληνικό ΑΦΜ.

3.3 Βασικό πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. όπου θα αναφέρε-
ται ο βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και 
σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης 
σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού Α.Ε.Ι., όπου 
θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου 
με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

3.4 Βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του 
Π.Μ.Σ. ή τον επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής 
διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποτρόφου στο 
Π.Μ.Σ. ή την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής 
αντιστοίχως.

3.5 Βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα βραχείας 
κινητικότητας από το Βρετανικό Α.Ε.Ι. υποδοχής.

3.6 Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον Γ1.

3.7 α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master (i) 
βεβαίωση του Ελληνικού Α.Ε.Ι. ότι είναι εγγεγραμμένοι 
σε Π.Μ.Σ. του ιδίου, (ii) βιογραφικό σημείωμα στο πρό-
τυπο Europass, (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος στην αγγλική γλώσσα έως 700 λέξεις, στην οποία 
θα αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά 
τη βραχεία κινητικότητα και την προστιθέμενη αξία της 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

β) οι υποψήφιοι διδάκτορες (i) βεβαίωση του Ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της δια-
τριβής και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής,

(ii) βεβαίωση του επιβλέποντος τη διδακτορική δια-
τριβή, στην οποία θα αιτιολογείται η σκοπιμότητα της 
βραχείας μετεκπαίδευσης και τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν από αυτήν, (iii) βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο 
Europass, (iv) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος 
στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα 
αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά τη 
βραχεία κινητικότητα και την προστιθέμενη αξία της 
για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας.

3.8 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
4. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας καθώς και η ποιοτική αξιο-

λόγηση και κατάταξη των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί 
από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής 
Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, στην οποία 
θα ρυθμίζεται η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα που αφορά 
στη λειτουργία της (εφεξής «Επιτροπή»).

5. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν λαμβάνο-
νται υπόψη, οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής και/ή δεν υποβληθούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα 
απόφαση και στην πρόσκληση (εκπρόθεσμες, ελλιπώς 
συμπληρωμένες, χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά κ.λπ.).
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Κεφάλαιο 4: Κριτήρια επιλογής - Βαθμολογική κλίμακα
1. Οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

και υποβάλλονται παραδεκτώς, αξιολογούνται βάσει των 
εξής κριτηρίων:

1.1 Πτυχίο: από 6,5 έως 10 μόρια, κατ’ αντιστοιχία του 
βαθμού του πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψη-
φίων.

1.2 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: έως 0-30 
μόρια.

1.3 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: έως 0-60 
μόρια.

2. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.2 και 1.3 συνε-
κτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση 
επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστη-
μονικό τομέα όπου εντάσσεται η αίτηση (τίτλοι σπουδών, 
επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία, δημο-
σιεύσεις, ανακοινώσεις σε διεθνή και/ή εθνικά συνέδρια, 
βραβεύσεις κ.λπ.).

Κεφάλαιο 5: Διαδικασία επιλογής
1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από τέσσε-
ρα μέλη που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, 
δύο εκ των οποίων εκπροσωπούν το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών και δύο τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρε-
τανικό Συμβούλιο.

2. Η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλεξιμότητα 
των αιτήσεων και καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα Μη-
επιλέξιμων Αιτήσεων με αναφορά στην αιτία της μη 
επιλεξιμότητας, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής 
Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται 
στους διαδικτυακούς χώρους του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.

3. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη-
επιλέξιμων Αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκ-
μηριωμένες, υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ενώπιον της 
Επιτροπής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
τελευταία ημερομηνία ανάρτησής του, σε διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβου-
λίου, που θα αναφέρεται στην πρόσκληση.

4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή κα-
ταρτίζει Οριστικό Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, ο 
οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του 
Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυα-
κούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και 
του Βρετανικού Συμβουλίου.

5. Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν εξατομικευ-
μένα από την Επιτροπή και θα βαθμολογηθούν βάσει 
των κριτηρίων του Κεφαλαίου 4.

6. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή 
καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχό-
ντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, 
οι οποίοι μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του 
Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυα-
κούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και 
του Βρετανικού Συμβουλίου.

7. Ενστάσεις κατά του ανωτέρω Πίνακα, πλήρως αι-
τιολογημένες και τεκμηριωμένες, υποβάλλονται ηλε-
κτρονικώς ενώπιον της Επιτροπής, εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία 
ανάρτησής του, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Βρετανικού Συμβουλίου, που θα αναφέρεται 
στην πρόσκληση. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης, της 
αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και 
των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με την αξιολό-
γηση της παραγράφου 2 του κεφαλαίου 4 δεν γίνονται 
αποδεκτές.

8. Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλεγέντων και 
Επιλαχόντων Υποψηφίων κυρώνονται από το ΔΣ του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρε-
σβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται 
στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.

9. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής επιλεγέντος 
υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, 
επιλέγεται υποψήφιος από τον Οριστικό Πίνακα Επιλα-
χόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

Κεφάλαιο 6: Έναρξη και καταβολή της υποτροφίας
1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να συνάψουν 

και να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το 
Βρετανικό Συμβούλιο, στην οποία εξειδικεύονται οι υπο-
χρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, 
οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής 
της υποτροφίας.

2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική 
Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται κα-
τόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώνουν την 
χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο που δεν 
υποβάλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της 
προθεσμίας και με τον τρόπο που θα οριστεί. Στην πε-
ρίπτωση αυτή και εφόσον είναι εφικτό, ο υποψήφιος 
αντικαθίσταται από επιλαχόντα τηρουμένης της σειράς 
κατάταξης.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποι-
είται μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

Κεφάλαιο 7: Οικονομικές και λοιπές παροχές - Διοικη-
τική και οικονομική διαχείριση

1. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 
δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα 
επτά λεπτά (2.593,37€) ανά υπότροφο και για τις δύο 
κατηγορίες υποτρόφων.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται, μετά την παρακρά-
τηση τυχόν νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, αποκλειστικά σε τρα-
πεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα 
της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος 
τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται 
στην παρούσα απόφαση, την πρόσκληση και τη σύμ-
βαση υποτροφίας.

Κεφάλαιο 8: Όροι της υποτροφίας
1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της παρούσας 

απόφασης, της πρόσκλησης και της σύμβασης υποτρο-
φίας.
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2. Εφόσον διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πλη-
ρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλη-
σης και της σύμβασης υποτροφίας, το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό 
Συμβούλιο δύνανται οποτεδήποτε να ανακαλούν την 
υποτροφία και να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το 
σύνολο ή μέρος του ποσού της υποτροφίας, εκτός πε-
ριπτώσεων ανωτέρας βίας.

3. Η συνδρομή ανωτέρας βίας κρίνεται από το Ι.Κ.Υ. σε 
συμφωνία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό 
Συμβούλιο, βάσει έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης 
του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος από-
δειξης. 

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη 
κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου 
και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκλη-
ρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του και 
δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να απο-
τραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Κεφάλαιο 9: Λοιπές διατάξεις
1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα 

Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής 

Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, να χορηγή-
σουν υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.

2. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμε-
νος αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων για οποιαδήποτε από 
τις δύο κατηγορίες υποτροφιών, ήτοι οι δεκατέσσερις (14) 
υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master 
και οι τριάντα (30) υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία 
και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται να μεταφέρουν τις 
κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλισθεί 
η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του Προγράμματος.

3. Οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν ανακύψουν κατά την 
υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών 
και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθ-
μίζονται με κοινές αποφάσεις του ΔΣ του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του 
Βρετανικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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*02058241412210008*

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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