


 

 
                                                      
                                                      
 
 
 
      

Νέα Ιωνία, 1-11-2021 
          Α.Π.: 10210 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)  

ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την 

επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που 

διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου 

στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται. 

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά α) σε χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά συμμετέχοντα 

φοιτητή που θα λάβει μέρος ως μέλος ομάδας σε διεθνή διαγωνισμό που θα διοργανωθεί στο εξωτερικό και β) 

σε χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά πρωτεύσαντα ή διακριθέντα φοιτητή σε σημαντικό 

διεθνή διαγωνισμό.  

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και οι 

όροι της υποτροφίας θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του προγράμματος, η οποία θα ανακοινωθεί μέσω 

της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΚΥ και για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726306 και 2103726346 και στα e- 

mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr. 

 

 

         Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ 

 

                            Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 

                                                                                                      Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
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Anastasia Terzopoulou

From: ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  <katgiannou@iky.gr>
Sent: Tuesday, November 2, 2021 12:26 PM
To: rector@uoa.gr; rector@mail.ntua.gr; r@aua.gr; bouranto@aueb.gr; rector@aueb.gr; 

rector@panteion.gr; christina.koulouri@panteion.gr; rector@unipi.gr; 
akotios@unipi.gr; rector@asfa.gr; rector@auth.gr; katranid@uom.edu.gr; 
prytan@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; prytania@uoi.gr; talbanis@uoi.gr; 
rector@uoc.gr; kontak@med.uoc.gr; rector@central.tuc.gr; rector@duth.gr; 
polych@med.duth.gr; rector@aegean.gr; rector@ionio.gr; prytanis@uth.gr; 
zmamur@uth.gr; rector@hua.gr; mara@hua.gr; president@eap.gr; rector@uop.gr; 
katsis@uop.gr; rector@uowm.gr; theodoul@uowm.gr; Athanassios Kaissis AUTh; 
Chair's Office; rector@uniwa.gr; rector@hmu.gr

Cc: vrec-acafir@uoa.gr; dgindi@math.ntua.gr; vr2@aua.gr; vasdekis@aueb.gr; 
vrector.acad@panteion.gr; pantel@unipi.gr; vrector-admin@asfa.gr; vice-rector-
ac@auth.gr; kyrkilis@uom.edu.gr; vrec_acad@upatras.gr; mpasxop@cc.uoi.gr; vrec-
aca@uoc.gr; vice-rector-academics@central.tuc.gr; zgabriil@helit.duth.gr; vice-
rector-aasw@aegean.gr; vice-rector-ac@ionio.gr; vrec-academic@uth.gr; 
vrector_acad@hua.gr; vice-president_acad@eap.gr; tsiaras@uop.gr; 
nsariannidis@uowm.gr; kmakrido@law.auth.gr; vrector-academic@uniwa.gr; 
vrectoredu@hmu.gr

Subject:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Attachments: ΑΚΡΙΒΕΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΕΔΡΟΥ.pdf; 1-11-2021 Ανακοίνωση  
Προγράμματος Ενίσχυσης και Επιβράβευσης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ 
σε Διεθνείς Διαγωνισμούς».pdf; ΦΕΚ_5021_Β_29-10-21.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Διαβιβάζεται η με αριθμ. Πρωτ.10219 /2-11-2021 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΚΥ, κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη, 
αναφορικά με την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την 
επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται 
στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό 
τομέα στον οποίο διενεργούνται. 
 
 
Με εκτίμηση, 
Κατερίνα Γιάννου 
Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ. ΙΚΥ 
------------------------ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | 14234 Νέα Ιωνία  
T: 210-3726350 
E: katgiannou@iky.gr | www.iky.gr 

 
 
 


