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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦIΩΝ
(ι.κ.γ.ι

ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Προς:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΙ. r,,1ΛΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩτ .. 2,(,1-Ιο .
ΗΜ,Ρ/ΝΙΑ ... \ '2."'69~\

Νέα Ιωνία, 10-12 -2021
Α.Π.: 11909

Γραμματείες Τμημάτων ΑΕΙ
Κοιν.:
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις ΑΕΙ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες Φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς
διαγωνισμούς))

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με το πρόγραμμα
χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς
(άρθρο 2. ΚΥΑ136877(21(26-10-2021. ΦΕΚαρ.5021(Τ.ΒΊ 29-10-2021) θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι ομάδες που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν
αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που
επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του IKV.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν και
που αποσκοπούν στην περιγραΦή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση
της σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας, της ποιότητας και του πλήθους των διαγωνΙζομένων,
Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών) και η
διάκριση σε προκριματικούς γύρους.

Οι οικείες Γραμματείες έχουν την ευθύνη να διαβιβάσουν τις σχετικές αιτήσεις της διακριθείσας
επιστημονικής ομάδας στο rKY,υπογεγραμμένη τόσο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, όσο και από τον
Πρόεδρο του Τμήματος ΑΕΙ, συνοδευόμενες από αναλυτική κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών, το ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του
λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Οι αιτήσεις και η αναλυτική κατάσταση θα πρεπε ι να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥεντός μηνός από τη
διάκριση της ομάδας.

Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι δηλώνουν τη συναίνεση του για την τήρηση και
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαΙκούς
Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία
των εν λόγω δεδομένων.

Η υποβολή αιτήσεων από τις Γραμματείες προς το ΙΚΥθα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας
ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά ετη 2021 και 2022. Γίνονται δεκτές και οι
αιτήσεις που αΦορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν ενα μήνα πριν από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης, με την προϋπόθεση έγκαιρης διαβίβασης των σχετικών εγγράΦων.



Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ
κατ' εφαρμογή των ορΙζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑτου προγράμματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αΦορούν στην τεκμηρίωση που παρέχεται ως προς την ποιότητα του
διαγωνισμού και της διάκρισης, ενδεικτικά, ότι:
ί) ο διαγωνισμός είναι αξιόλογος από πλευράς ποιότητας και δυσκολίας
ίί) η επιτευχθείσα διάκριση είναι σημαντική {λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στο διαγωνισμό
(σε ποσότητα και ποιότητα)
ίίί) το είδος και η σημασία της διάκρισης για την ομάδα Φοιτητών και για το Ίδρυμα/Τμήμα που
εκπροσωπούν.

Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ αποκοπή ακαθάριστο ποσό των 500 ( ανά
συμμετέχοντα φοιτητή και θα κατατίθεται από το ΙΚΥαπ' ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε
δικαιούχου Φοιτητή. Προς τούτου ειδική μέριμνα θα πρέπει να δείχνουν οι ομάδες στην ορθή
συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται μέσω της αίτησης, όπως τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των
μελών της ομάδας, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝτου λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Το ΙΚΥδιατηρεί 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.

ΠληροΦορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥστα τηλ. 2103726306 και 2103726346 και
στα e- mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

ΚαθηΥητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

mailto:estamo@iky.gr
mailto:sbikaki@iky.gr.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ γΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ι.κ.γ.)

Νέα Ιωνία,10-12-2021
Α.Π.: 11910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ Ίδρυμα Κρατικών ΥπστροΦιών αναΦορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες
Φσιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ136877ΙΖΙ/26-1Ο-
2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β! 29-10-2021) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι ομάδες φσιτητών που πρώΤΕυσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν, δια
του επιστημονικού υΠΕυθύνου, αίτηση στη Γραμματεία τσυ οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το
Ειδικό έντυπο αίτησης που Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναρτημένο στην
Επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ,

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτοUμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν, τα οποία
αποσκοπούν στην περιγραΦή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της
σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας και του πλήθους των διαγωνΙζομένων.

Οι οικείες Γραμματείες έχουν την ευθύνη να διαβιβάσουν τις σχετικές αιτήσεις της διακριθείσας
επιστημονικής ομάδας, υπογεγραμμένη τόσο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, όσο και από τον
Πρόεδρο του Τμήματος ΑΕΙ,στο ΙΚΥ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έΧουν περιέλθει στο ΙΚΥεντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι
ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που αΦορούν διακρίσεις
ομάδων που επιτεύχθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥκατ'
εΦαρμογή των ΟρΙζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑτου προγράμματος.

Το βραβείο αΦορά σε καταβολή ακαθάριστου εΦάπαξ ποσού ύψους 500,00(, ανά συμμετέχοντα
Φοιτητή, το οποίο κατατίθεται απευθείας από το ΙΚΥστον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου
Φοιτητή.

ΠληροΦορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥστα τηλ. 2103726306 και 2103726346 και
στα e- mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΣτου ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

mailto:estamo@iky.gr
mailto:sbikaki@iky.gr.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
γΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣκεΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ικγl

ΔΙΕνΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ικγ ΠΡΩΤΕγΣΑΣΩΝ/ΔIΑΚΡIΘΕIΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΣΕ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔIΑΓΩΝΙΣΜογΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠIΣΤΗΜΟΝlκογ γΠΕγΘγΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑΣ '~
,(συμπληρώνονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο)_

Επιιπημονικό, ΥπεύΟυνος ομάδαζ:

Πανεπιστημιακή Ιδιότητα ΥΠΕuδύνου:

τηλέφωνο:

eMmoίl:

Αρι{Jμός συμμετεxόνrων φοιτητών διακριδείσας ομάδας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
(προσθέτετε γραμμές ανάλογα με τον αριθμό των μελών)

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Τμήμα Σπουδών:

ΈτοςΣπουδών (κατά τη συμμ.ετοχή στο διαγωνισμό):

Τηλέφωνο:

e-mail:

ΑΦΜ: Ι ΔΟΥ:
ΙΒΑΝ:

(σε τράπεζα της ημεδαπής με πρώτο ή μοναδικό δικαιούχο τον υποψήφιο)

Τράπεζα:

" .'. , .,'. . ..• , ' • .i ~.~." '.' . .1' Έ .c;
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμ.ο;

Τμήμα Σπουδών:

ΈτοςΣπουδών (κατά rη σuμμεrοχή σro διαιιωvισμό):

rηλέφωvο:

e-mail:



ΑΦΜ: Ι ΔΟΥ:
/ΒΑΝ:

(σε τράπεζα της ημεδαπής με πρώτα ή μοναδικό δικαιούχο τον υποψήφιο)

Τράπεζα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(συμ.πληρώνoντα~ από τον επιστημονικό υπεύθυνο)

Χώρα Διεξαγωγής:

1δρυμα/Φορέας
Διεξαγωγής:
Ημερομηνίες
Διεξαγωγής:

Τίτλος Διαγωνισμού:

Συνολικός ΑριΟμός
Συμμετοχών στο
διαγωνισμό:

Θέση Διάκρισης:

Πρόγραμμα
Διαγωνισμού (link)

Συνοδευτικά υπο8άλλονται τα ακόλου{Jα δικαιολογητικά:

1. ΑντίΥραΦο τίτλου διάκρισης ομάδας. D
2. ΠεΡΙΥραΦή του διαγωνισμού, της σημασίας και δυσκολίας του, της σημασίας Dκαι του είδους της διάκρισης, της ομάδας που συμμετείχε και διακρίθηΚΕ, Κ.Ο.Κ.

3. ΑντίΥραΦσ δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ενός Dεκάστου ΕΚ των συμμετεχόντων μελών της ομάδας.

4. Αντίγραφο εΥΥράφου που αποδεικνύει τον ΑΦΜ ενός εκάστου εκ των Dσυμμετεχόντων μελών της ομάδας.

S. ΑντίΥραφο τραπεζικού εΥΥράφου ΙΒΑΝενός εκάστου εκ των συμμετεχόντων Dμελών της ομάδας σε τράπεζα της ημεδαπής.
Ο/Η επιστημονικός υπεύΟυνος/η .υπογράφων/ουσα την αίτηση:

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Ημερομηνία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

(συμπληρώνεται από τη Γραμματεία και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος)

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα:

Τμήμα:

Πρόεδρος Τμήματος:

Τηλέφωνο: e-mail:

(Ονοματεπώνυμο) (Ημερομηνία)

Υπογραφή και σΦραγίδα Προέδρου Τμήματος
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Θέμα: Fwd: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 13/12/2021, 11:46 Π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου.

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ημερομηνία:Μοη, 13 Dec 202111:23:53 +0200
Από:dίagwn ismo i@ikY.:K[
Προς:rectοr@uοwm.gr, aSRirtou@uowm.gr.. nsariannidis@uowm.g[..

sma ΓΟ 1'20uΙos@ uowm .g[, giordan idis@uowm.gr.. ka issis@law.auth.gr,
saggeloQo ulos@ihu.g[, kara P..illl!.@otenet.gr, kma krido@ law. auth .gr,
dbandekas@ihu.g.r, rector@uniwa.gr, vrector-academic@uniwa.gr, vrector-
fίna nce@uniwa.gr.. vrector-ad m ί n@uniwa.g[, vrecto Γ-resea rch@uniwa.gr,
rector@hmu.gr.. vrectoredu@hmu.gr, tmanios@hmu.gr..!lRaRadogiannis@hmu.gr,
vrecto rresea rch@hmu.g[

ΑναΦορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων Διεθνών Διαγωνισμών, σας αποστέλλουμε,
συνημμένα, τα ακόλουθα έντυπα:
1. διαβιβαστικό έγγραΦο του ΙΚΥ,
2. ανακοίνωση ΙΚΥπου αΦορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών και
3. έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών.

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροΦορία.

Με εκτίμηση,
Για το Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ
Στ. Μπικάκη
2103726346

-Σuνημμένα:--------------------------------

ΙαπόΙ

Διαβιβαστικό 'ΕγγΡαΦΟ.Ρdf

Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Διαγωνισμών.Ρdf

ΕΝΤΥΠΟ AITHlHl.docχ

127 ΚΒ

118 ΚΒ

614 ΚΒ

13/12/2021. 1Β3 μ.μ.
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