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ακαδ.ετους 2022-2.02.3
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Aπoσrέλλoυμε, συνημμένα. έγγριιφο για τη~ ανακοίνωση του npoypIίIlIlaTo~ χορήγησΓ]ζ uιtσφσφιών
Ελληνογαλ/ικής ΣυνεΡγαοίω;, ακαδημα'ί.ού [τους 2022-2023, το οπο(ο αΦσρά σιην ι!ραγματσποίηση
μπαπτιιχιακων οπσιιδών ειιιιιέδσιι Master 2 σrη [αλλία, Επιουνάπτπαι .αι η οχετι.ή πρσ~ήρυ~η.

παρακαλού μΕθερμά για τη διάχυση ιης ιιληροφσρίσς ~,σrEτο πρόγραμμα να λάβει ευρΕία δημσσι6τηια.
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ

ΘPHlΚEYMAΤΩN

ΙΔΡΥΜΑ KPATIKQN νηΟΤΡΟΦIQΝ
(ΙΚ.Υ.)

ΔlεΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MΠAΠΤVXIAI<ΩN

ΣΠΟΥΔΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προ<;:
Κοινοπο[ηση:

Νέα Ιωνία, 09/06/2022
Α.Π.: 30302

Γραμμιπείες ΤμημάΙων Α.Ε.!.
Πριιτάνεις και Αντιπρυτάνεις Α.Ε.Ι

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ιιπσβολής υπσψηΦιοτήwν στσ πλαίσισ τΟυ Προγράμματος χσρήΥησης

υπστροφιών ΕλληνΟΥαλλικήςΣυνερνασίας, αKαδημαiι<oύ έτους 2022.2023, νια την πραΥμαοοπσ[ηση

μεταmυχιακών σπουδών επιπέδου M~~ter 2 στη Γαλλία

Το 1δρυμα Κρατικών γποτροΦιών ανακοινώνει την δημοσι.:υοη {ης Πρόσκληση υποβολής

υποψηφιοτήτων στο πλαίοιο {ου ΠρογράμμαΊος χορήγησης υποτροφιών α/ηνογαλλική, Συνεργασίας

α"σδημα'ίκσύ έΊσυς 2022.2023 για την πραΥματοπο[ηση μεταπτυχιακών σπουδων επιπ,δου Masler 2

στη ΓαλλΙα, κατ' εΦαρμΟΥήτων Κανονιο<ι<ωνΔιαniξεωντου προγράμματος όπως εγκρΙθηκαν με την υπ

αριθμ. 69481/Z1/oti-06-2022 κ"ινή απόΦα"η Ίων Vπ"ιιpγών ΟΙΚ"\fOμικών και Παtδε(ας κω

Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.• 887/β"/07-06-.022!. Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαί"ό έΊος

20Η.2022, οε ουνεργαοΙα με την VπηρεσΙα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δρόσης της ΠρεσβεΙcις της

Γαλλ(ας-Γαλλι"ό IIΙΟΤΙΊσύΊΟα/αδοι; και {ην ιιποστηριξη ΤΟυ γπουΡΥεΙου ΑνώταΊης Eιmα(δευσηι;,

Έρευνας "σι Κωvoοομίας τ/ς Γαλ/ίας.

Η πρόσκληση υποβολι')ς υπ"ψηφιστ/των για 00 έτος 2022.2023 ξεκινά στις 09/0612022 και λήγει {ην

01/0711022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπσρεί να αvαζητηθεΙ στους LOTοτόπους toυ ΙΚ.Υ.

(www.lkΥ.grJκαΙ{ΟυΓαλλικούlνcmτούtoυΕλλάδος{www.lfg.gr).

Παρακαλούμε να προβεΙτε οτη διάχυση Ίης οχεηκής πληΡοΦορίας στοιις ιπυχιούχους!ιελειοΦΟΙΊους

του Τμηματός Ο<Σςκαθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π.

Παρ<Σμtvoυμε στη διάθεσή σ<Σςγια κάθε διευκρίνιση στα τηλέΦωνα .10-3726325, 210.3726328, 210-

3726330 και 210.3726370, "<ΣθώςΚ<ΣΙστΟe-mail: eKoterikou@iky_gr

Συνημμένο: Πρόακληση υποβολής υποψηφιοτήτων

ΗΠPOϊrτAMENHΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡlβΕΣ ΑΝΤιΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗΝΤΡΟΥΠΑ
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Πρόσκληση υποβολής υποψηΦιστήτων

YΠOtρoΦίE~ Ελ/ηvo-Γι;ιλλικr\ς Συνεργασίllς για σπουδές Master 2 αtην Γαλλlα

Ακαδημαίκό έτος 2022 - 2023

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και ΜορΦωτι ••\ς Δράσης της ΠρεοβΕίας της Γαλλία" Γαλλ«ό lνστιτσύτο Ελλάδος. με
την υΠOcπ:ηριξητου Υπουργείου Ανωτατης Eιmo[δευσης, ΈΡΕυνας κα, Καινοτομίας της Γαλ/ίας και σε
συνεργασία με το Ιδρυμα Κρατικών γl'lοφοΦ,ών, υλοποιεί και χρηματοδοποί, από KOΙ\lΌό με το 1δρυμα Κρατιχών
Υ"οψοφιών, Ινα πρόγραμμα ιιποτροφιων Αριστείας που απευθύνεται σε στιοΦοΙτοιις Ελληνικών
ΠανΕπιστημίων για σπσιιδ£ς MπωΠlΨ"Kσύ επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ' εΦαρμσγή Κανονισηκών
Διατάξεων τσυ πρσγράμματσς όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ, 6948Ι!ΖΙ!06.06.2022 κσινή απ/ιΦαση των
Υπσυργών ΟΙl<Oνομ••ών και Παιδείας και ΘρησΚΕυμάτων (ΦΕΚ2887!B"j07.06.2022j.

Η πρ/ισ<ληση υπσβσλής υπσψηΦιστήτων για τα πος 2022.2023 ξαινάη στις 09/061l022 και λήγει την
01lσZ/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΤΟ'1δρυμα Κρστικών ΥπσφσΦιών (ΙΚΥ)--ως Εθνικός Φσρέας ΥπστροΦιών- και τΟ' Γαλλικ/ι Ινστιτσύτο
Ελλόδος (lFG) -ως Υπηρεο,α Ιυνεργαο,ας κα, ΜοΡΦωτι.ής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλία" στα πλαισισ
των διαθ£σψων πιστώσεων τσυ Προγράμματσς ~YπστρoΦίες Ελληνο-Γαλλικής lυνεργασίας~, χορηγουν
ετησίω" από κοινσύ, υπστροΦίες.
Για τα ακαδημαϊκό έΊος 2022-2023, προκηρύσσουν τριάντα-έξι (~6) υποτρσφίες διάρκειας (10) δΙκα
μηνών Υια μεταπtιJXιαKΙς σπουδέ" (επιπέδου Master 2), σε δημόσιΟ' ΠανΕΠιστημιακό1δρυμι:ι Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Γαλλία, OVεξαρτήτ ••.•ς ΕΠιστημονικού τoμtα. Μν είναι επιλέξψα τα πρσγράμματα
MηαιmιXΙα/(ών Σπσυδών (ΠΜΣ) πΟ'υ υλσπΟ'ισύνται εξ απιιστόσεως, όταν σ υπΟ'ψήφιος υποβάλει την
αιτηση του, καθώς και τα Εκπαιδειπικά πρσγρ6.μματα ΜΒΑ,

2. Τα πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 1δριιμα Κρατ••ών ΥπστρσΦιών (ΙΚΥ!και τΟ'Γαλλικό Ινστιταύτα
Ελλάδος [IFG!ισσμερως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2: προΥΠΟΘΕΙΕΙΙ ΙΥΜΜΕτΟΧΗΙ - ΚΡΙτΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕ::IΜΟτΗΤΑΙΚΑΙΑΠΟΚΛΕIΣΜον

Δικαίωμα συμμεταχής έχαυν όσα! πληραίον αωρευτιι<α ης παρακάτω προϋποθέσπς:
1. Είναι μόνψσι κάτο,"Ο'ι Ελλάδας.
2. ΔιαθέΤουν ελληνικό Αριθμό ΦαρaλO'γΙKOίoΜητρώου [ΑΦΜ).
3. Έχουν ολοκληρώσει την δΕυτεροβάθμια αΠ<lίδEuοη [απολυτήριοΛυκι,αιι) στην Ελλάδα.

,
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4. Κατέχο"ν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙμε βαΟμό τοtJλάΧlQτον επτά 17,00/10) που απσκτήθη κε κστά τα
ακαδη μαωί έτη 20Ζ1-Ζ022, ΖΟ20-2021 ή 2019-2020. Ο τελικός βαθμός τσυ πτ"χ,ο,,/ διπλωματόζ ΤQUζνα
αναyρiιφεται με ακΡΙβπα δύο δεχαδικων ψηφίων. Εαν στσ nruχίσ δεν αναγράΦεται σ βαΟμός, τότε σ
υπσψήφως θα πρέπει να προσκομίσει βΕβαίωση από την Γραμματεία lηζ Σχολής για ΤΟν βαθμό ΤΙΙ!]
nTlIX'O", με ακρίβεια δύο δεκαδικων ψηΦίων,
ΕπιλιΞξιμοι είναι και υποψήφωι εΥΥεγραμμένοι στο πλευταίο έΤΟζoπoυδι~ν {()(ιζ, ήτοι 2021-,022, στο
ελληνικό δημόοω πανεπωτήμω οι ωωίσι έχουν εκπληρωοπ όλ£ς ΤΙζ υΠΟΧΡΕωΟΗζνια τη λήψη πτυχίου,
Σε αιιτή την περ,πτωοη ΠΡOOKoμί~oυν πιστοποιητικό σnουδών!ανC1λυτικής βαθμολΟΥίαζ όπου
βεβαιώνεται ότι έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάΟΗζ και έχουν εκπληρώοει όλεζ τι~
Ο1!ουδαστ""Ξζ υποχρεώσεις για τη λήψη τπυχίου. Στο πιm:οποιητικό αυτό πρέπει να αναΦέρεται ο βαθμός
πτυχίου lμε ακρίβεια δύο δεκοδι.ών ψηΦ'ων), ο oιιoίo~ ιιρέπιι να εΙναι τοtJλάχωτον 7,00,

5. Έχουν γίνπ δ[l(τ(), ή έχο"ν "ποβό.λει αίτηοη "ποΨηφιότηταζ νια φοίτηοη σε Μετατπυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών αποκλΗm:ικά Μάστερ 2 σε Δημόσω Γαλλικό Ίδρυμα ΑνώιαΙΓ)ς Εκιια,δευσης. Για την οριστική
χορήΥηοη Τ'1ς υΠΟτΡοΦ,α, προσκομίζεται βΕβαίωση οριστική, αποδοχή, σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών δειηΕρΟ!] κυκλου (MasIer 2), πρι" την έναρξη της υΠΟτΡσΦ,ας,

6. Κατ[χσ"ν αναΥνωρισμίνο πιm:οποιητικό γνώσης τη, γαλλικής Υλώσσα, -ή της αννλι.ής σε περΙΠτωση
αΥΥλόφωνοιι Προγράμματος ΜπαΠΤιΙχιακών Ιπουδών- επιπέδοιι 62 τουλάχιστον,

7. Δεν (,ναι ήδη εΥγεγραμμt"οιο", πρόγραμμα σπουδών στη Γαλ/,α (με εξα,ρεση το πρόγραμμα Erasmo'i σε
προτποχιακό επΙΠ£δο, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα εκμάθηοης της γαλλικής γλώσσας). Αποκλε,ονται
όσΟΙ-Υια οποιονδήnοιε λόγο (εργασΙα, οπσ"δές EnmiBoo Ma,ter 1, άλλες σnoιIδEς κτλ.)- διαμένοσν
ήδη (πριν T~ν έναρξη της οποψοφία,) στη Γαλλία.

8. ΔΕν μπορούν να Ε,ναι υποψήφιοι για απόκτηση οπιπροΦ,ας για προγράμματα Μεπιπτσχιακών Σιωσδών
(nΜΣ),Επιπέδου Ma,ter 2. όσοι ήδη κατιΞχΟιΙνή εκπονούν ένα μετΟ!nσχlακό ιίιλο ΙMa,tN), εξαιρσuμΕνων
των προτπσχιακών προγραμμάτων σποσδών πενταετούς Φοίτησης (Int~grat~d Ma,tc,,). Δεν μπορούν να
ε,ναι "πσψήφιοι &σσι εκnοοούν ή κατtχσuν διδακτορικό δίπλωμα σε οποωδήποΤΕ Επιστημονικό πεδίο.
στο εσωrΕρικό ή m:o Εξωτερικό.

9. Δεν λαμβάνουν και δεν θα λαβοσν. για ΤΟχρονικό διάοτημα της αιτούμενης UΠοτροφ,ας. οποιαδήποτε
άλλη uποτροφία από δημόσια. lδιωτι.ή, ευρωΠαϊκή ή δ1Lθνή πηγή,

10. Εάν ';χουν λάβει. οπιπεδήποπ - άλλη υποψοφ,α του ΙΚΥ.Οα ΠΡ';Π£l "α ';χοον εKπλ~ρώσE! όλες τις
υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία "οτή.

11. Οι άνδρες υιτοψΓ\φΙΟΙ - Έλληνες πολίτες, oΦιotλσσν οο έχσυν Εκπληρώσει η, στΡατιωnκι'ζ τσος
υποχρεώσεις πριν την έναρξη της "ποτροΦίαζ ή να έχσυν νόμιμα απαλλαγε, από αοτίς r\ να έχουν cUxf.l
αναβσλή, κατάταξηζ, ο χΡόνΟζ τη, οποίας επαρκεί γι" το πλήρες διάστημα της υΠΟτΡοφίας και την
ολοκλήρωοη των αvιίστoΙXων σπουδών

12. Το ΙΚΥμε rηv ουμΦωνία τοο Γαλλικού lνσtιτoύτoιι Eλλάδo~ διατηρ~( την αΠO.λ~ιm:ιKή ευχ';ρεια να
α.tJρών" τη χορήγηση υποψοΦίας, αν δι"πιm:ωΑεΙ - ο.όμη κοι α Τωο um:o'pwv. όη διο ουντρέχονν οι
ωπικtς προύποθεΌεις συμμετοχής, Στις π(ΡιπτώσΕι, aUTt, θα εΙναι άμεσα απαιτητή η επιm:ροφή τοο
καταβληθιΞνω, ποσοίι oπoτρoφία~.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3: ΔΙΑΔΙΚΑΙΙΑΥΠΟΒΟΛΗΙΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Η πρόοκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημα.ίκό έτος 2022-2023 ε,ναι ανοικτή οπό τις στις
09/06/2022 και λι\ΥΠ την p1Jo?j20Z2 και ώρα Ελλάδος 23:00, Μπορε, να αναζητηθεί στου, lm:o~wpcru,
του Γολλικού Ivm:ttoucotJ Ελλάδος (www.ifg.g')KfIlcouIKY(www.iky.gr)

2. Οι αιτήσειζ πρι'πει να uπ"βληθούv ηλεκτρονικά, στClΥαλλι"ά, στην nλmΦ6Ρμα nuu είναι διαθtσιμη στον
ιστοχώρο το" IFG στον ακόλουθο σύνδεσμο:
bttps:IIwww.ifg.gr/candidaIel-2022-2023

,

http://www.ifg.g'KfIlcouIKY(www.iky.gr)
http://bttps:IIwww.ifg.gr/candidaIel-2022-2023
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Κατ εξα'ρωη, οι αtτ~Oπς μπορούν να Oυνtαxθoύν στην αyyλι~ή Υλώοοα εΦόοον αυτή είναι η Υλώοοα
διδαo~αλίας του Mε:ταrιτυx!α~oίIΠΡΟΥράμματοςΣπουδών. Οι υποψήφωι οΦείλouν να συμΜηΡωσουν
όλα τα ΠΕδίατης ηλEΚ!pooι~ήςαίιηοης και οα επισυνάψουν ω ~άτωθι απαιτούμενα δικαωλΟΥηηκα οε
μορΦή μΕΤαΦερόμενωναρχε,ων (pdfl:
a. ΑνlίΥραΦοδFλτ(oυ αστυνομικής ταυτ6τητας (δύο όψΕις) ή διαβατηρίου εν ισχύ.
β. OΠOωδ~ΠOTεΕγγραφο αποδεικνίΙη τοο ελληνικό ΑΦΜτου ΥποψηΦίου
γ. ΑνιίγραΦο του Απολυτηρίου Λυκείου.
δ. AνrίγραΦo του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ(Ιδρυμα Ανώtατης E~παίδευoης). με αναΦορά του βαΟμού

αναλυηκα με αφίβΗα δύο δε:καδικών ψηφίων ή βεβαίωση τη, Γραμματείας tc>υοικείου ΑΕΙόη Εχει
εξπαοτcί Επιτυχώς οε όλα τα μαθήμαια και έχει εκπληρώοΕι όλες ης υποχρεώΟΕις για τη λήψη του
πτυχίου του. καΟώς και βεβαίωοη αναλυηKή~ βαθμολογία, σε περίΙπωοη 110υδΕν αναγράΦηαι ο
βαθμός οtQ Ilιυχίο. ΣΕκάθε περίπτωοη ο υπoψ~Φως οφείλΕι να προοκομίσΕι, πριν tIjVέναρξη της
υποτροφίας, πτυχίο/δίπλωμο ελληνικού ΑΕΙμε βαθμό ιουλσχ,οτον επτά.

ε. ΒωγραΦικό οημείωμα στην ελληνικι\ βάσει ιου Ευρωπαϊκού προιίΙπου Europ~5S,
αr. Αιτιολογημένη δήλωοη ενδ\αΦέρoνro<;. ιΞως600 λιΞξειςουνολικά, υποχρεωηκά οτη Γαλλική (ή την

ΑΥΥλικήγλώσσα, ανάλογα με τη ΥλωσσClΤΟυμηαΠTυXια~Oύπρογράμμαtοςl. όπως αvαλύεtαι στην
l1αρσγραΦο fy) 3 tOιI κεΦαλαίου 4 της παρούοης,

ζ. Βεβαίωση αποδοχής ή αI10δει~ιι~ό υποβολής αίτησης υποψηφιότητας σε πρσΥραμμα
MπαπιυXια~ων Σπουδών δΕύπρου κίΙκλου IMast", 2) γαλλικού δημόσιου Ιδρύμcnα; Ανώτατης
E~παίδEυσης.

η. nlσrOIIOlIjnK6 γνώσης γαλλω\ς γλωσσα, ή αν/λικής σε nepiJlltoIOI) που tO ιιρόΥραμμα
μηαπruX!αKων σπσυδων παρέΧΕΤαιστη Υλώσσααυτή.

θ. Πισtοιτοιηtικ6 σ!pατoλαYΙK~ς~ατάστααης (για τσυ~ άρρενες Έλληνες υποψηΦίους).
3. Οι υrτoψήφιoι μιιοροίΙν να υποβΙΙλουν μόνο μία α'τηση υποτροΦίας, στο πλαίοιο tIjC;ίδιας ιιρ60"ληοης

υπoβoλ~ς altJjOEWV,ηοποία επέχει θέοη υπεύθυνης δήλωσης του 1>1.1599/1986 ση όλα τα αναφΕρόμενα
στoι~εία είναι ακριβή ~αι αληθή και ότι πλ~ΡOίIνη, προίίιιοθέσεις oυμμηo~ής του ΚεΦαλαίου 2 της
αιιόΦαοης που αναφtριtα, oι~ν Ε\σαγωγήtIjC;παρούσας ιιρ60κλησης υιιoβoλrjς uιισψηΦιοtήlωv. Ειτίσης,
όtι έλαβαν γνωση και αιιαδιΞxoνrαιπλήρω~ και ανεJΙιΦύλακtα tOU, όρους tIjO;ιιαρούοας ιιρόσκλησης
υποβσλής αιτ~σεων, καθώς .αι όιι ιο Διοι.ηtι.ό Ιυμβούλιο του ικγ δίlναrαι. σε ουμΦωνία με το rαλλι~ό
Ινσnτoύ,o Ελλάδος γ!α λόγους ανωτέρας βίας, να διακόψει. να αναβάλει ή ιπαναλάβει tIjV διαδικασία
χορήΥησης lων υ!\οιροΦιών με τον ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

4. bλοι ΟΙυιιοψήΦιοι Είοα,αιτο.λεισιι"ά υπεύθυνοι να oυμπλ~ρώσoυν πλήρως ~αι σρθώς όλα lα πεδία 11)<;
ηλ'~τpoνι.ής αίτηοης .ως tI) λ~ξη tIje;προθεσμίας υιιοβαλής. Καμίααλλαγή οτα στοιχ,ία της αίτηοης δ,ν
είναι εΦ\~tή μπά ιη λήξη της προθεσμίας υιισβσλr\ς lων αιτήσεων. Καμία αίt~οη ιιου θα σταλεί με
σποιονδήιισπ &),λαο tpIιτtO (ηλ,"τρoνι~ό ή ουμβατικό ταχυδρομείσ, Φαζ, κ.ο,κ,). τtριν ή μΕΤά tIjV
~αταληΚΤΙKήημερομηνία υιιοβολής αιτήΜων δεν λαμβάνπαι υιιόψη.

S. Αιιήοεις υποψ ηφιότητα~, οι σποίε, δΕνθα υποβληθοίΙν ούμΦωνα με την ιιροβλΕπόμενη διαδικαοία στην
ιιαρσίΙσα πP<i,,~ληοη ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ι'ι δεν συνoδείιoνrαι αιιό όλα τα
αιιαιτούμενα δικαισλογητικά ή δεν Iixouv ίIπoβλ~θε:ί ενr6ς της ΠΡοβλεπ6μενης προθεσμίας,
αιιoρρίπτσvται ως μη ειιιλι'ξιμε~,

6. Το ΙΚΥ~αι tO Γαλλικό lνστ!touτo Ελ/6δος liFG).χουν το δικαiωμα να ζηtήοουν απ6 tOLJO;ιιιιοψηφίους.
εvτό, προθεσμία, πΟυ θα ορίοουν, οποιοδήιιοπ ιιρόοΟπο-διευκρινιστ,κό ΕγγραΦο φίνουν απαραίιητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4: ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΙΛΟΓΗΙ

Οι αιιήοεις ιιου έχουν κριθΕίειιιλιΞξιμε,αξιoλσγσίIvτaι βάο"ι Τωνακόλουθων κριτι)ρίων επιλογής'
1. Ο βαθμό~ muxiou (ο οιτοίος ειιΦανίζεTaι με ακρίβΕια δύο (2) δεκαδικών ψηΦίωνl πολλαπλασιάζεται με

συιιtελειπή 3 (21-30 μόρια).
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2. Το nιmοπο'ηnκό γλωοσομάΟΗας της Γαλλικής γλώοσας lή της Αννλικής, εΦόσοv το πρόγραμμα M"ter 2
fivQl Otα αν/λlκάl, σε περίΠlωση που riva. av~"rpo lOU nPOαllQlIOUIιlVOUοllη{δου ννώσης (Β21,
μσρισδaτε(ται ω, εΙήζ: το επίπεδο Cl (πολύ καλή ννώση) μοριοδοπίται με (5) μόρια και το επίπεδο C2
(άριστη Υvώσηlμοριοδοτείται με {10! μόρια.

3. Η(1Ι1l0λογηl,έV'1δήλωση εV~Ι(1Φι'ροντος,UΠΟΧfJf.ωllκάστα ΓΩλλ,.ά (ή ΟΤΩΑγΥλικάεΦόσοv το πρόΥρ,:ψμο
Master 2 διδάΟΚΕταιοτα αγγλικαl. [ω~600 λέ!;ει, σuvολικά, πο!! περιγράφη απαραιτητω,:
α. Λόγοι για την επιλογή του auyKEκplμEvouπρονράμματος M~'If'Γ 2, έως 200 λέξης (Οέω~ 15 μόρια),
β. Στόχοι ΤΟυυrιoψηΦίoυ μΕτά την περάτωοη του Mastcr 2, έω, 400 λiξειζ (0-15 μόρια).

4. Η ποιότητα ΤΟ!!βιογραφικού οημειώματος: Ιuvεκτιμώνται ΤΩοτοιχεία ποιι σuμβάλλουv mηv απόκτηση
£ιιιστημονικής η ιπανγιλμοιικής ιπάρκεΙΟζ ocov £πιστημον,κό τομiα όπου εντασσπαι η αξιoλoyoιJμενη
αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγνελμαnκή/ακαδημαlκιl!ερ.υvητικt\ εμπεlρια, ννώση Η(Υ, Κ.I.λ.), (0-30
μόρια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5: ΔΙΑΔΙΚΑΙΙΑΕnlΛΟΓΗΙ

1. Η επιλον'Ι cwv uποψηφιωv ιφανμ(1ΤOJlοlείτα, από lηv προβλ£nόμεvη στη σιJμβαση σUV[ΡΥασΙαζμΕταξύ
τσυ ικν και του Γαλλικού IvστιτσιJτοu ΕλλάδΟζ' Επιψοπη Επιλονής, τα μελη τηζ σπoί(1~ σρΙζοντ<tι από
KσιυOιJαπό το ΙΚΥκαι το Γ<tλλικοIvOΤlIoιJcoΕλλΙΙδος. Η 'ΠΙτΡοπή επιλονής, η οποία ουΥκροτείτα, με
αl!όΦαση 10\1ΔΙOΙXητIΚOιJΣ\ιμβο\lλίου τσυ ΙΚΥ,απαρτίζπαι από τέοσερα (4) μελη, διJo εκ cwv onolwv είναι
"αθηγητες ΑΕΙK<tLμέλη τομ ΔΣτου Ικγ εvώ τα άλλα δύο μέλη, UΠΟ~(l~vιJονταlαπό 10 Γαλλικό lνοτιτούro
Ελλάδος και είναι Kι'tΙOXOΙδιδαKΤOΡΙKOιJτ,τλου σπουδών ΙPhD).

2. ΗΕππροπη Επιλογήζ Ελέγχει κατ' αρχάς τηv επιλ.ξιμότητα cwv αιτήσ.ων και ~αταρτίζιΞ.ι"-vavπροσωριvό
πίν<tκα,cwv μη .πιλέξιμω" attoioewv και 'ηv αΙΤ'(1<ηςμη .πιλεξψόιηιαζ. ο οποίος ~aronlv εγKρίo~ως του
ΔΣτου ΙΚΥκιιι του Γαλλ,κ"ό IvmIτoiJcolJ Ελλάδος Ι IFGI.(1v(φτάται στους ιστοχώρους Του ικν (wwwAy.grl
και Τσυ ΓαλλΙKOιJΙνοητουτο" Ελλάδα; (www,ifg,Rr),

3. Εvσταοηζ "ατά τσυ προσωριvοιJ πιν<t"ιι μη .πιλεξιμωv <tleIja.wv, πλήρως αιnoλoγημέvες και
Ηκμηριωμι;vε" μποροuv va <tσκηθούv εντός τριών (31 φγασιμωv ημφώv από τηv (1νάρτηση-
δημοσιοποΙησή του. Ο, ενστάσης (1υ,,!ς μποβάλλον1αΙ ηλεΧτρονικώζ, οτην δlEιJθuνση
bourses.masler2@iIg.gr 'οι εξετάζονται από t~v £πιτροπή, η οπο,α mηv ουοΕχ"α καταρΙΙζη cov οριστικό
πίvακα cwv μη επιλΕξιμωv αιτήσεων, ο οποιος ~ατόπιν 'ΥφΙσεως του ΔΙ του ΙΚΥ.δημοσι.ύπω στους
ιστοχώρους του ΙΚΥ(www.iky.gr) κω Ίου Γαλλικού Ivm:lIoιJrou Ελλάδος (www.iIg.gr). Οι ινιοτάμινσ,
υποφηΦω, ιvημι-ρώvονται χαι Εγγράφω, για τηv απόφαση τη, επιτροπήζ .πιλογης με μήvυμα
ηλ,κτρονικου ταχυδρομ.ίου.

4. ~VσT(1aI)Υω οποιοδήποτε άλλο ΙΙι'μα δεv ylvaat <ιποδε-ιή προς εξέταση,
5. Οι αιτησας rωv ΥποψηΦιων θα αξωλογ~θούv, tξαroμ«ι\lμ[vα, από τηv Επιτροπή Επιλονη" βάσει ιωυ

κριτηρίωv του ΚεΦαλαίου 4
6. Ητελική βαθμολογια ΤωνυπoιjJηΦίων προκυΙIΊει αιιό το ουνολο cWVμορΙων πσ" ουγ"εντρωσαν βαση των

κριτηρ,ωv επιλΟΥηςτο!! Κ.φαλαloυ 4.
7. Σι. περίπτωση ισοβαθμίας οι Επιλέξιμοι υιιοψηφιοl fiVαI δuvατόv να xληθoιJν οε ουνέl/1ευξη, ~Φόooν

προβλέπεται m~v οχπικη πρόο"ληση υποβοληc αιτησ~ων. προ""μένου να αξιολοvηΙΙοιJvτ<tκ,νητρα TO\lC
Υιαοπουδες στη Γαλλία κα, τα συvε-nμώμεvα στοιχ.Ια του βΙOνραΦι~oύτους σημηωματα;,

8. Η επιτrοπή επιλογής, αφoιJ ολοκληρωθεΙ η αvω.ερω διαδΙΚ<t"Ια (1ξιολόνηα'lς των αιτήα[ωυ Κ(1ταρτίζει
ιtΡOσωρινoιJς πίvακες fRIλEytvrwv κα, επιλαχόντωv ι,ποΨηΦiωv, βάσει Ίης μορlOδότηοης, Οι 'φοσωρινοί
π(vακε, cwv επιλ'νέvτωv, ~aronlv εγκΡ,σ.ω, Του ΔΣ <ου ΙΚΥκαι Ίου αρμσδlo\l ΟΡΥάνο" του ΓαλλΙKOιJ
Ιvστιτούτοu δημοσLEιJοντ<tιoτov ιοτοχωρο του ΙΚΥ(www.ikγ.gr) "αι του ΓαλλΙKOιJIvστιτοιJτου Ελλάδος
(www.ifg.gr).

9. ΕvστάΟElςκατά του προσωρινού n'Va"D Επιλ[γiνιωv aOKuιJvral [vώπωv τσυ Διoι"ηnxoιJ Συμβουλίου του
ΙΚΥεντός πέντε 15)fρvό.<rψωv ημερώv από τηv ημΕΡομηυία αvάρτ/οηζ στην ιστοσ.λ,δα του ΙΚΥκαι του

,

mailto:bourses.masler2@iIg.gr
http://www.iky.gr
http://www.iIg.gr.
http://www.ifg.gr.
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Γαλλικου Ινστιτοuτου Eλ/αδO~. Οι ενοτάοιις, πλ~pως αιτιολογημ{υες "αι ουνοδευόμενες από ΠΙ σχΕτικά
αποδΕικτικά Εν/ραφα, ιιποβάλλοvrαι ηλεκτρονικά. Η υπηΡΕοία ιιιιaxpεoύται να απαVlι\οtι σιις ενοιάοοις
ενιός rItVlE(5) ημερ~,ν. Μπά από την πάροδο της ως άνω ημερoμηνlας οι πίναΚΕςeEWpOU"'al τελικοί.

10. Οι τελικοί πίναKε~ KαTάτoξη~επιλεγέντων κοι επιλαχόντων ιιπσψηΦίων •••φώνσν'αι από ιο αρμόδιο
όργανο του Γαλλικού Ινστιτουτοιι Eλλάδo~ και από '10Διοικητικό Συμβούλιο του ικγ και δημοοι>;υονται
σισυς ισωχώροιις ιου ΙΚΥ(www.iky.gr)KalτOU Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.lfg.grl.lEnepίmwOIJ
διαγροφη, ι\ παραίτηση, επιλεγένιος υποψηΦίου 'φιν την έναρξ'l χορήγηοης <ηςυποφοΦίας. Επιλέγειαι
ιιποψ ηΦιος από τον πίνακα Επιλαχανιων τηρoιιμένη~ ιη~ σειράς Kατά.Πlξη~.

11. Ενστάσεις κιηά της Πρόσκλησης, της διαδικασίαι; αξιολόγησης, της αξιολόγησης της παρ. 5 τσιι Παρόντος
ΚcΦαλα,συ "αι ΤωναποΦάσεωο ιης επιτροπής επιλογής, δεν Υίνονιαι αποδΕΚτες,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ6: προΥΠΟΘΠΕΙΙ ΛΗΨΗΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

1. Οι υποΨ'ΙΦιοι πρεπει να ιιποβι'ιλοιιν επίσημη βεβαίωοη αποδοχής ή εΥγραΦής στο μεταπτιιχιακό
πρόγραμμα ποιι έχει δηλωθ"ί στην αίτησή τοιις τσ αΡΥΟτεροέως τις 15 Ισιιλίου 2022. Ηέναρξη Φοίτησης
πρέπει να Υίοει περιοριστικά μέοα σιο ακαδ. έως 2022-2023 και είναι ανΕξάρτητη από την ι'ναρξη
καταβολής της ιιποτροφίας.

2. Οι υΠοψήφιοι ιιπότροΦοι υποχρεούνιαι να ιιπσβάλουο ηλεκτρσνLΚώ~το πρόΥραμμα Των μειαπτυχιακών
τοιις σποιιδώv. τσ οποίο ΙΙ11ιφαιτήτως πρέπει
α. να είναι αυτό που δήλωσαιι στην ηλεκτρονική τοιις αiτηοη,
β. να αναγράφει τη χρονικη διάρκεια του πρσγράμματΟζ MJ,ter 2.

3. Σης περιπτώοεις καιά τις onolt.; προκύιπει ανακριβής ι\ λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη
αιιτών ι\ η ηλΕκτρονική αίτηση δεν σιινοδεύειαι από τα απαιτούμενα κιπά περ,πτωση δικαισλογηηκα σε
ιοχύ, ή δεν πληροί τοιις όροιις και τι, ΠροΟποθέσεις της απόΦttσης κα! της Πρόσκλησης ή δεν
τεκμηριώνΕταιιδι6τητα που δηλώΟηκε και μοριοδοτήθηκε ή δεν πρσσκομίιπηκαv Ια δικιτιολΟΥηηκάΠΩυ
ζητηθηκαν βάσει τη~ Πρόσκλησης, η αΙτηση απορρίιππαι ως μη επιλέξιμη και ανηκαθίΩτιπαι από
αl!ήoτoΙXητου πίνακα Επιλαχόνιων με σειρά προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ7: ΕΝΑΡΞΗΚΑΙΚΑΤΑΒΟΛΗΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι .πιλεγένιε, ιιποψήΦιοι καλούνlOι να συνάψουν και να υΠΟΥραψοιινσυμβαΩη ιιποτροΦίας με το ΙΚΥ
και το Γαλλικό lvoτltouτo Ελλαδος. οτηv οποία αναφέρο\ltαι οι υΠΟΧΡΕώοειςτοιις και ΠΕΡιγραφ"ται σ
σκοπός, η διάρκεια. οι όρo~ οιοικονομ!κες παροχές και ο τρόπος καταβολής της ιιΠoτρoΦlας,

2. Το ΙΚΥκαι το Γαλλικό ΙνΟΤιΤούτοEλλάδo~ διατηρούν την αποκλειστική ειιχέρεια, κατόπιν σχετικής
συμΦwνίας του" να ακυρώvοιιν την χορήΥηση υποτροΦίσς οε κάθε uποψήφιο που δεν ιιποβάλλει
uπογεΥραμμένη τη σύμβαοη, ενιος της προθεσμία<; ποιι θα oPlDttl.

3. Ηεναρξη καιαβολής 1ης \ιποτροΦίας πραΥματοποιείτ", μετά τη σύναψη της συμβασης ιιποτροΦίας,

ΚΕΦΑΛΑ!ΟΒ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΙΚΑΙΛΟΙΠΕΣΠΑΡΟΧΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙOΙKoνoμικε~παρoxε~ αφσρουv στα καθαρά 110σάια οποία Οα καταβάλλονιαι oτoιι~ υποτρόφοιι" δηλαδη
τα 1Ι0σάτα οποία Οαλαμβάνει ο υπότροφος μετά την Παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων ιιπέρ του
Ελληνικου Δημοσίοιι. Κατανέμο",αι ως ακσλούΟ",ς;
1. Μηνιαία τροφεία υψοιις ειπακοσίων (700,001 .ιιρώ. Καιαβάλλονιαι μηνιαιως, υπό την προϋπόΟεση

'ΥΥραφήι; και ικανοποιητικής πρσόδοιι στο εΥκεκριμένο πρόγραμμα MπαrπιιxιαKών Σιιοιιδών ΙΠΜΣ)
EnlRi:δou Master 2.

Ζ. Κατ' αποκΟ'ιή !ωσό, ύψοιις εrπOKoσί",ν (700,(ΚJI ευρώ γιο την κάλιιψη μέρου, τωv δαπανώv πρ~"ης
εΥκοταστασης. Κοταβάλλιτα, άπαξ μnά την i.ναρξη της υποτροΦιας IΠΡώτηπληρωμη).

;
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3. Πpόσβασ~ στα προνόμια των υπσψόφωο Τ~ζγαλλίKή~Kιιβέpνηση~,Ενδεικτικά:
α. Aπαλλα~ή κόστοιι, Εγγραφή, στα γαλλικα πανεπιστήμια, πσυ unavovral στσ ΥπουΡΥείσΑνώτατη,

Ε"παίδευση, τη, Γαλλία,. Αιιτό το .όστο, t ν/ραΦής καθορίζεται πησίω<; μι δωΠουργικό διάταΥμα που
δημοσι[υπαι στη Υαλλικήcπίσημη cφημ[Ρίδα. ΜΕΕζαίριση τσ κόστσ, τγγραφή" κανένα ι'ιλλο κόστο,
εκπαίδΕυοη, δΕν μπορ" να £πιβαρυοπ το ΙΚΥκαι το IFG.

β. Δυνα,ότητα δtαμOνή.; σΕΥαλλικήδημόσtα φσι,η""ή εστία (CROUS).
γ, Άμεση εΥΥραΦήσυμπληρωματικής αοφάλισηι; υyεία~ ΥιακάθΕ φσΙΗμή από το Campu, france.
Οι παροχε, αυτέ" που οοομαζονται "bou"e de couvertu,e sociale" (BC$),ΠCΨεXOνταιαπό τον γαλλικό
φορέα Campu, Franc~. Τσ ΙΚΥκαι το IFGαναλαμβαοουν ισομ,ρώ, την κάλυψη αυτώο των παρo~ώo, που
aVfPXOV,CIlσ£ ποσό υΨσιι, Η(nόν Μκα (110.00) ευρώ μηοιαίως ανά υπότροΦο, Το ποσό αυτό χορηγΕίται
οτοο οργαοιομό C"mpu, Fr"nce από το IFGκαι λαμβάνπαι από το κοινό ταμείο υποψοφιών. Ιημπώνπαι
ότι δΕν καταβάλλονταίδίδαΚτΡα σε πφυπωση απαίτηση, από το Γαλλι"ό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδ,υση,.

Η παρσβίαση οισυδήl1ΟΤΕαπό \Ους όρους της Σύμβασης, τη, Πρόσκληση, και της απόφαοη, -Εκτός των
nεputrWΣEWVανωτ£ραι; βία,- παρέχει στο ικγ με τη συμφωοία του Γαλλικοι;,lvcrn,ourou Ελλάδας, 10 δικαίωμα
οα ανακαλέσει ,ην υποψοΦία και να αναζητήσει εν όλω ή ον μέΡΗ τυχόν καlCιβληθέν ποσό κατά τι, διατάξει,
του Κώδικα Είοπραξη, Δημοσίων Εσόδωο (Κ,Ε.Δ.Ε,Ικαι τη, κοινή, υπσυΡΥική, απόΦαση, 133397/Β2/12-Ο8-
2016 (ΦΕΚ Β' 2628).

ΗυΠΟτΡοΦίαθα καταβάλλπαι ωιοκλΗο!ικά σε φαπεζ ••ό λογαριασμό που τηρεί ο υπόφοφα; σΕ ψαΠ£ζα τη,
ημεδαπή<;, υπό την προυπόθωη όη ο υπότΡΟφΟ, τηρ£ί τι, υπoxpει~σEΙ, του, όπω, αυτέ, καθορίζονται σιην
συμβαση που έχει ιιπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: OPOI ΤΗΣ γΠΟΤΡΟΦIΑΣ

1. Ο υποψήΦιος υπότροΦο, ί~ει "1V αΠOKλtιστΙKήΕυΒυνη ΕξασΦάλιση, αποδοχής του από το Ίδρυμα
Τριτοβάθμια<; Εκπαίδ£υοη, και το μιΞταιπυχιακόπρόγραμμα, το οποίο Μν μπορ£( να διαΦέρει από αυτό
που £ίΧΕδηλώσει ""ην αίτηση του και για το οποίο αξιολΟΥήθηκ£,Σε ανt,θtτη περίπτωση ο υποψήφιο<;
θα διαγραΦΗαι από τους πίναΚΕςεπιλεγένtων.

Ζ. Αναστσλη έναρξη, ή ενδιαμ,'σω, τη, υΠΟτΡοΦ,αι;δΕν ΕΠΙτΡέππαι.
3. O/H κάθΕ υπότΡΟΦΟ,ΟφΕίλεινα υποβάλει ηλεκφονικώ, έκθωη rιρoόδ<>υσε έξι (b) μήνες από την έοαρξη

τοιι προγράμματα; σπουδών, ώσιε το ΙΚΥκαι το rαλλικό lvoτnouro Ελλάδο, οα ελίγχουν την πρόοδο των
υποτρόΦων πΟυ μπtκπαιδείιoνται στη roλλlα. Το Δ.Σ.τσυ ικγ <αι το Γαλλικό lνστιτουτο Ελλαδος έχουν το
δικαίωμα να αποφασίσουν για την ανακληση ή lην οριστική δισκοπη της υποφοΦίας. όταν φίνοιιν ότι
συντρέχουν λόΥΟ,που το επιβάλ/ουο.

4. Κάθε υπότροΦο, υΠΟΧΡΕουταινα υπογράψει συμβαση μ' το Ι-Κ-Υ.και το Γαλλικό lνοτllΟίΙτο Ελλάδος,
όπου ορίζονται μεταξυ άλλων σι πορα<άτω ΙΙΠΟχΡεώσει<;του:
ο. Το πρόΥραμμα μπαπτυχιακών σπουδών να £νtάσσπoι στο επιστημονικό ".δίο για το οποίο ειιελέΥη.
β. Να αΦΙΕρωθ,( ουσιαστικά -.αθ' όλlι τη διάρκεια της υΠΟΤΡοΦίαςτου- ση, ΙΙΗοπτυχιακές τΟυσπουδι'ς

και να μην ουνάψει ουμβαση εΡΥασία, πλήρσυ, απασχόλησης (contrat d~ prof~"iollΠall5ation, κοκ Ι
σιη Γαλλία.

Υ. Να Ενημ.φώνει το ικν και το rCIHLKDlνσιιτοuτο Ελλάδος ως προ, τα OΤOΙ~Eία<.πι<οινωνίας του ή Υια
Τυχόν μ6νιμη μεtα~ίoηση από τ~ Γαλλ!α και εν Υέοειγια σποιοδήποΤΕ θέμα αΦορά την υποτροΦία και
την υλοποίηση και εξιΞλιξητων σπουδών για ης οποί'ς έχει ,πιλΕΥ,ί καθώς και να υποβάλλει τα
εκάστοl£ απαιτουμΕοα δι~αιoλoyηHKάσε πρωτότυπη μορΦή.

δ. Να λάβει τσ μπαπτυχιακσ ,οιι τίτλσ από το γαλλικό Α.Ε,Ι.,σπου μtτtκπαιδrυτηΚf.
£. Να ""raefcrElσIO ι,κ.γ, και το Γαλλικό lνστιτουτο Ελλάδο, αντΙΥραΦοτου μπαπτιιχtα~Oυ τίτλου MasT~r

2 που απέ"τησΕ, τελική ,"θ,ση σπουδών, ανtίγpαφo των τυχόν δημοσΙΕυσ,ων και λΟlIlοuς τίτλους,
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καθώς και Ενα αντ(τιιπο της διπλωματικης "ργασιας. Σε αντίθπη πφιπτωαη θα κληθει να επιστΡέψει
όλο το ποαό ,ης ιιπα,ροΦία,.

5. Η υπστΡσφία διέΠΗαι από touc; iIpou, ,ης αύμβασης, της αrιόΦααΓlς ΚΟΙlης πρόσκλησης ιιπαβαλης
υποΨηΦιοιήτων,

6. Τα ΙΚΥκαι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δύοανιαι αε οποιοδήπαπ στάδιο της ιιποτροΦιας να ζητήααιιν
από τοιις νποφόΦΟΗς, <>ιιαιαδήποπ διειικρινιστικό δικαιολσγητικό φινοιιν ότι απαιτείτοι για την
ιιλοποιηση και διαχΕίριση του πρΟΥράμμOlος και ΤΓινπtιραKoλσύθηOΓl,ης πραόδαυ των Ο1Ιοιιδών τσιι
ιιποτρόΦοu και σ ιιπόφσΦΟζ σΦ"iλη να τα πραακαμίζΗ. Εντός τη, προθωμίας που θα τεθεΙ, στην μορΦή
και με τον τρόπο rιoιι θα τοιι υποδΕIΧΠΙ

7. Ο/Η '-'πότραΦσζ oΦεiλH να μνημονεύσει στην διπλωματική "ΡΥασια του (Q ιξής: «Η διπλωμαlι~1 εΡΥαοι'α
πραvματαnαιήι?ηκ,' αr" πλαίσιο rQII ΠΡΟΥΡάμμαrσς «ΥΠΟτΡοφί"ς Ελληνο-{αλλικής ΣυνεΡΥασίας». που
ιιλοποιείται από καινού από το Ιδριιμα KparlKWV Yπorρoφ,ων (ΙΚΥ) καΓ lσ Γαλλικό Ινστιταυro Ελλάδος
(IrG)>>.

8. Το ΙΚΥκαι τα rαλλtκό lνστιταύτο Ελλάδος, κατόπιν αιιμΦωνΙας ταυς, διαιηραύν την αποκλΗστική ειιχι'ρΗα
να ανακαλούν την χορηγηση υπατραΦιας, αν διαπιστωθΕΙ ΟΠΟτΕδήποτ,,--ακόμηκαι α lων u01ipwY- όη
δεν σιιντρΕχοιιν οι πραϋποθέσεις συμμετοχής r\δεν πληrιoύνται αι όροι της σύμβασης -εκτός περυπώσεων
<!νωτΕρας βία,- και δtκαωίIνται να αναζητησοιιν κατά την κρΙση τους το σΙΙνολσ η μέρος της
καταβληθεισης ulιστΡοΦίας, κατό τις διατ<iξει, του Κώδικα fίσπραξης Δημοσιων Εσόδων,

9. Η ειιίκληση των λόγων ανωτέρας βΙας αποΦασΙζπαι από 10Δισ'K~1ι_όΣυμβοί>λιατου ΙΚΥκατόπιν οχεη_ης
συμΦωνΙας με 10 Γαλλικό lνστιτοϋτα Ελλάδος, κατόπιν έγκαψης και ΤΗμηριωμΕνης αΙτησης τσυ
ιιποτρόΦου, ποιι φΕρπ και το σχεΤικόβάρος αrιόδειξης, Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλEJΠ~, έκτακτη
κατάσταση η συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφσυ και πσυ ΤΟνεμποδίζει ρηlώς και βεβαιωμένα να
σλοκληρώαει μία ή ntp'aoottp'., από τις υΠΟΧΡΕώσειςτου που απορρέουν από τη σύμβασ~ Και δεν
μπορούσε, στη αUΥΚΗΡιμ!\νηπερΙπτωση, να αποτραπεί ούτε μΕενι'ΡΥειες ακρα, Επιμέλειας και σύνεσης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: AOlnEI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΗKατάρnσ~ και επικύρωση του οριστ,κού nlvaKQΕπιλεγι'ντων ΥποψηφΙων δι:ν συνεπάγι-ται υποχρέωση
του ικν και του Γαλλικού lνστιτo'Hσu Ελλάδα" να xoρ~νήαει υποτροΦία σΕσποιονδήποτΕ Υποψηφιο.

2. OπoιαδήrιoτE ζητήματα ανακύψουν κατά τ/ν υλoπolηση του παρόντας Προγράμματος υrιolρoΦιών και
δεν περιλαμβόνOV1αισtην παρούσα απόΦαση, ρυOμ[ζoνrαι μt κοινές αποΦάσεις του αρμοδίου οργάνοιι
του Γαλλικου Ινστιτούτου Ελλάδος 'αι τΟυΔιοικητικού Σιψβουλίου του ΙΚΥ.

nεpaLtipw ιιληροφσρίες και τυχόν διειικρινίσεις, παρExovται καθ' όλ"ζ τις εργαοιμ.ες ημέρες:
από το Γαλλικό lνσnτoύτσ Ελλάδας (lFG]ΟΤΟe-mail: bour~eS.ma<ter2@ifg.gr
από το 1δρυμα Κρατικών νπστροΦιών (ΙΚΥΙστα τηλΕΦωνα 210-3726325. 210-3726330 κα,lω-3716nο.
καθώς και α,ο e-mail: ~χo!eri.au@i.V.gr

ΤΕχνικήιιποστήριξη αναΦορικά μ.ετην ~λεκτρσνΙKήαιτηση παρέχεται στο e-mail.com@ifg.gr

,

mailto:e-mail.com@ifg.gr
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