oδηγοσ υποτροφιων
εΙΔΙΚΏΝ Προγραμματων-κληροδοτηματων
ERASMUS+

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθ. Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ
Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθ. Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΜΑΚ
Μαρία Σαμαράκου, Καθ. ΤΕΙ Αθηνών
Κλαίρη Οικονομίδου, Επίκ. Καθ. Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΠΑΠΕΙ
Ευστράτιος Μαυροειδάκος, Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βιολέττα Καψιμάλη, Επίκ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Πύλιας, Νομικός
Δημήτριος Αποστόλου, Επίκ. Καθ. ΠΑΠΕΙ
Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Επίκ. Καθ. ΕΚΠΑ
Δημήτριος Ψυχογιός, Επίκ. Καθ. ΠΑΠΕΙ
Ιωάννης Τυρινόπουλος, Επίκ. Καθ. ΤΕΙ Αθηνών
Παρασκευάς Πέτσας, Πληροφορικός
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΚΥ
Χτίζουμε μαζί το νέο ΙΚΥ της Αριστείας, της Καινοτομίας και των Ίσων Ευκαιριών 1951 - 2014
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) από το 1951 συμβάλει δυναμικά στην επιστήμη, την τέχνη, τη
γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό.
Το ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014 - 2020.

1951

1951 σήμερα

1986 σήμερα

1987-1993

Ίδρυση ΙΚΥ

Εθνικός Φορέας
Υποτροφιών

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου
Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ)

Εθνική Μονάδα
διαχείρισης του
Προγράμματος
Erasmus και του
Προγράμματος Lingua

1995 σήμερα

1994-1999

2000 σήμερα

2000-2006

Προγράμματα
Αλλοδαπών
Υπηκόων

Εθνική
Μονάδα για
το Πρόγραμμα
Σωκράτης I

Πρόγραμμα
IKYDA

Εθνική Μονάδα
διαχείρισης του
Προγράμματος
Σωκράτης II

2013

Πρόγραμμα βραχείας μετεκπαίδευσης διδακτόρων και
μεταδιδακτόρων σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού
(Short - term)

Πρόγραμμα
Ελληνικής
Γλώσσας
και Πολιτισμού

2007-2013

Εθνική Μονάδα
διαχείρισης του
Προγράμματος Δια
Βίου Μάθηση

1992 σήμερα

Πρόγραμμα
Κολλεγίου
της Βοστώνης

2011 σήμερα

Πρόγραμμα
ΙΚΥ - CERN

2013 σήμερα

2014

2014

2014-2020

Πρόγραμμα
ΙΚΥ - Siemens

Πρόγραμμα
ΙΚΥ - Εθνική
Τράπεζα

Πρόγραμμα
ΕΟΧ

Εθνική Μονάδα
διαχείρισης του
Προγράμματος
Erasmus+
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1992 σήμερα

Έφη Κ. Μπάσδρα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ιδρύθηκε το 1951 και από τότε
έχει μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής συμβολής στην προώθηση της εκπαίδευσης, των επιστημών, της τέχνης, της γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού.
Το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί ετησίως τριάντα
προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι δικαιούχοι αυτών των
υποτροφιών είναι Έλληνες, ομογενείς και αλλοδαποί, από μαθητές και ερευνητές έως
επιστήμονες και καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω εφόδια στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διακριθούν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο.
Στα εξήντα τρία χρόνια παρουσίας του ΙΚΥ, δεκάδες χιλιάδες υπότροφοι χρηματοδοτήθηκαν για την εκπαίδευση και τις σπουδές τους. Το ΙΚΥ, για πάνω από εικοσιπέντε χρόνια
(από το 1987), έχει την ευθύνη της διαχείρισης, υλοποίησης και διάδοσης των Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Το ΙΚΥ τον τελευταίο χρόνο έχει εισέλθει σε μια περίοδο
αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης του ορίζοντά του με σκοπό να
Ενισχύσει το ρόλο του ως φορέα ακαδημαϊκής και πολιτιστικής διπλωματίας
Υποστηρίξει την διεθνοποίηση της Ελληνικής Εκπαίδευσης
Προωθήσει το ρόλο του ως σημείο επαφής των υποτροφιών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό
Αποτελέσει την σύνδεση με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και κυρίως με
τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
Ενσωματώσει παντού στις πρακτικές και στις δραστηριότητες του τις 		
διαστάσεις της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της αριστείας
Προωθεί ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το γένος, το φύλο, 		
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση, δίνοντας ιδιαίτερη 		
έμφαση στη συμμετοχή δικαιούχων από ακριτικές περιοχές της Ελλάδας
Χτίζουμε το νέο ΙΚΥ της Αριστείας, της Καινοτομίας και των Ίσων Ευκαιριών.
Είναι προφανές ότι αυτοί οι στόχοι είναι απολύτως εναρμονισμένοι ή τέλεια συμπληρωματικοί με τους Ευρωπαϊκούς στόχους και προτεραιότητες.

5

Δευτεροβάθμια
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε μαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις
των Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Λυκείων (EΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Πληροφορίες:
Κωνσταντίνα Κατσάρη, τηλ.: 210 3726358, kkatsari@iky.gr
Ευαγγελία Κορολή, τηλ.: 210 3726357, ekoroli@iky.gr

Προπτυχιακές Υποτροφίες Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ)
Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις:
α. Εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και
β. Επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών ακαδημαϊκών ετών.
Πληροφορίες:
Παναγιώτα Αδαμοπούλου, τηλ.: 210 3726360, padamopoulou@iky.gr
Ευαγγελία Κορολή, τηλ.: 210 3726357, ekoroli@iky.gr
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Πρόγραμμα ΙΚΥ Εθνική Τράπεζα
ΤΗΣ Ελλάδος «2+2»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2»
όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και άριστοι εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες απασχολούνται
στον κλάδο των σπουδών τους, από τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας.
Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο πιλοτικό Πρόγραμμα «2+2» του ΙΚΥ, με εκατό (100) θέσεις εργασίας για υποτρόφους του ΙΚΥ, μεταπτυχιακούς επιστήμονες στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει στους υποτρόφους, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πρακτική άσκηση για διάστημα έως δύο
έτη και στη συνέχεια, θέσεις εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον έτη.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία υποέργα με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α) τη χορήγηση εκατό (100) υποτροφιών από το ΙΚΥ, με στόχο την εκπόνηση μεταπτυχιακών
σπουδών στην Ελλάδα, στους τομείς Τραπεζική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική,
Διοίκηση Κινδύνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ναυτιλιακά, Οικονομική Επιστήμη, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγροτική Οικονομία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική,
Ενέργεια, Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα, με παράλληλη πρακτική άσκηση, με σκοπό
την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ και κατόπιν, διετή πλήρη απασχόληση με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου είναι κατά
μέγιστο τέσσερα (4) έτη και ξεκινά από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
β) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε εξειδικευμένους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Διάρκεια του
Προγράμματος τρία (3) έτη.
γ) τη χρηματοδότηση συμμετοχής φοιτητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας σε διεθνείς
διαγωνισμούς. Διάρκεια του Προγράμματος τρία (3) έτη.
Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων προβλέπει αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Πληροφορίες για την:
• αξιολόγηση των υποψηφίων
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
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Προγράμμα
Αριστείας
ΙΚΥ - Siemens

9

To ΙΚΥ προκηρύσσει από τον Ιούλιο του 2013 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου
κύκλου (μάστερ) και δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) και για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
στην Ελλάδα, μέσω του Προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ - Siemens στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Το πρόγραμμα αφορά σε 500
υποτροφίες - εκατό ανά έτος - που κατανέμονται σε 4 θεματικές περιοχές αιχμής:
1. Βιομηχανία
2. Υγεία
3. Ενέργεια
4. Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη - Περιβάλλον
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 χορηγήθηκαν συνολικά διακόσιες (200)
υποτροφίες:
w

100 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

w

50 υποτροφίες για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και

w

50 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Για τα επόμενα έτη του προγράμματος (2014-2016) αναμένεται η χορήγηση 300 επιπλέον
υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. Η διαδικασία επιλογής των
υποτρόφων προβλέπει αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 αναμένεται να προκηρυχθούν 100 θέσεις
υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ενώ οι υπόλοιπες 200 θα
προκηρυχθούν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015/16 και 2016/17.

Πληροφορίες:
• αξιολόγηση των υποψηφίων
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων
Ειρήνη Σταμογιώργου, τηλ.: 210 3726393, estamo@iky.gr
Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726381, mariaeroto@iky.gr
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Πρόγραμμα
ΙΚΥ - ΕΟΧ

Πρόγραμμα ΙΚΥ - ΕΟΧ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», για
εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος Διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμια της
Νορβηγίας, Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και
Εσωτερικών Υδάτων» που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014) και του ΠΔΕ θα ανακοινώσει την
προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής, σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν
στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε Ιδρύματα ή και
αναγνωρισμένους Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.
Οι Υποτροφίες θα έχουν χρονική διάρκεια έως 18 μήνες και απευθύνονται σε διδάκτορες ή
υποψήφιους διδάκτορες σε γνωστικά πεδία όπως:
w Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων w Τεχνολογία Περιβάλλοντος w Θαλάσσια Χωροταξία
- Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών w Διαχείριση Περιβάλλοντος w Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία Υδροβιολογία w Επιστήμη της Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων w Υδατοκαλλιέργειες
w Θαλάσσιο Περιβάλλον w Θαλάσσια Τεχνολογία w Εξόρυξη Υδρογονανθράκων w Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον - Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις w Επιστήμες
Περιβάλλοντος

Πληροφορίες:
Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, achris@iky.gr
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Πρόγραμμα ΙΚΥ - Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ)

Χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες αποφοίτους ελληνικών και ισότιμων ξένων πανεπιστημίων,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου σε μια Ευρωπαϊκή προοπτική
(Έρευνα βάσης, συγκριτική έρευνα) στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
(Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario
Europeo - Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά
Πανεπιστήμια.
Οι υποψήφιοι του ΕΠΙ Φλωρεντίας δεν πρέπει να έχουν διατελέσει μεταπτυχιακοί υπότροφοι του
ΙΚΥ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται από το ΙΚΥ ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο στα τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του
υποτρόφου. Το τέταρτο έτος χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το ΕΠΙ Φλωρεντίας.
Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, τη διαδικασία και τα στάδια επιλογής
παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου:
www.eui.eu
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx

Πληροφορίες:
Νάγια Οικονομοπούλου, τηλ.: 210 3726328, necono@iky.gr
Νικολέτα Μαλατέστα, τηλ.: 210 3726370, nmalatesta@iky.gr
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Πρόγραμμα προώθησης
των ανταλλαγών
και της επιστημονικής
συνεργασίας Ελλάδας Γερμανίας (IKYDA)

13

Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς
συμφωνίας, υλοποιούν από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA με στόχο την περαιτέρω
προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς
και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι καλούνται
να καταρτίσουν ένα κοινό ερευνητικό σχέδιο με τους αντίστοιχους Γερμανούς εταίρους και με
αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων. Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης κυμαίνεται
από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατά τους θερινούς μήνες και η προθεσμία υποβολής λήγει συνήθως
τον Σεπτέμβριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου. Η ερευνητική ομάδα της κάθε
χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του
επιστημονικού υπεύθυνου και χωρίς περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Τα μέλη της
ομάδας θα πρέπει να είναι εν ενεργεία καθηγητές (όλων των βαθμίδων) από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, ερευνητές ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων ανεξάρτητα
από το εάν βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Γερμανία.
Σύμφωνα με την σύμβαση IKY - DAAD, οι αιτήσεις, τόσο από ελληνικής όσο και από γερμανικής
πλευράς, εξετάζονται από πιστοποιημένους αξιολογητές. Αρχικά, η διαδικασία αξιολόγησης
υλοποιείται στην έδρα του Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής
Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία της επιλογής, προτεραιότητα
δίνεται στην προώθηση νέων επιστημόνων, στη συμπληρωματικότητα των ερευνητικών σχεδίων και
στη δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες:
http://www.iky.gr/ikyda
Γεωργία Μαμά, τηλ.: 210 3726325, gmama@iky.gr
Άννα Καρακατσάνη, τηλ.: 210 3726331, akarakatsani@iky.gr
Email: foreigners@iky.gr
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Πρόγραμμα ΙΚΥ - Κολλέγιο της Βοστώνης
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών και ανταλλαγών μπορούν να απευθυνθούν οι:

1.

Ομογενείς προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Ελληνικό Κολλέγιο της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης στα Τμήματα:
i) Ελληνικών Σπουδών (Φιλολογίας)
ii) Εξελικτικής Ψυχολογίας
iii) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης

προκειμένου μέρος των Πανεπιστημιακών τους σπουδών να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, στα αντίστοιχα
Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων.

2.

Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε οποιαδήποτε από τα Πανεπιστήμια της
χώρας μας, στα Τμήματα:
i) Φιλολογίας
ii) Ψυχολογίας
iii) Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
iv) Θεολογικών Τμημάτων

προκειμένου μέρος των σπουδών τους να υλοποιηθεί στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη
Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης.

3.

4.

Ομογενείς, κάτοχοι τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της
Βοστώνης και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Theology, προκειμένου
μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών να υλοποιηθεί στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά
προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας.
Έλληνες πτυχιούχοι των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας και φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας, προκειμένου μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών να υλοποιηθεί στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης
και συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology.

Πληροφορίες:
Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, achris@iky.gr
Νικολέτα Μαλατέστα, τηλ.: 210 3726370, nmalatesta@iky.gr
Χρυσάννα Μεταξά, τηλ.: 210 3726330, xmetaxa@iky.gr
Εmail: exoterikou@iky.gr
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Πρόγραμμα
ΙΚΥ - ΚληροδοτημάτΑ
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Στο πλαίσιο των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται το IKY, προκηρύσσονται και χορηγούνται
υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται είτε με
γραπτό διαγωνισμό, είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα
με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία.
Ειδικότερα:
α) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» για προπτυχιακές σπουδές, σε
άπορους φοιτητές που διακρίνονται στις εξετάσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με
καταγωγή από την πόλη της Κομοτηνής και την περιφέρεια του νομού Ροδόπης.
β) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» για προπτυχιακές
σπουδές, σε άπορους φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια / ΤΕΙ), κατά προτίμηση
με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.
γ) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιστημονικούς τομείς ως είναι ενδεικτικώς η Ανατομία, η Φυσιολογία, η Παθολογική Ανατομία, η
Αστρονομία, η Ζωολογία, τα Μαθηματικά κ.λ.π.
δ) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δευτέρου κύκλου στο εξωτερικό, στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά
στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».
ε) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» για μετεκπαίδευση (εκπόνηση κλινικής έρευνας) στο εξωτερικό, αριστούχων και άπορων Ελλήνων ιατρών.
στ) Yποτροφίες του κληροδοτήματος «εις μνήμην ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό, σε αντικείμενα που άπτονται
του τομέα της ψυχιατρικής.
Πληροφορίες για τα:
Κληροδοτήματα α, β
Κωνσταντίνα Κατσάρη, τηλ.: 210 3726358, kkatsari@iky.gr
Παναγιώτα Αδαμοπούλου, τηλ.: 210 3726360, padamopoulou@iky.gr
Κληροδοτήματα γ, δ, ε, στ
• για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
• για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτημάτων εξωτερικού
Νάγια Οικονομοπούλου, τηλ.: 210 3726328, necono@iky.gr
Νικολέτα Μαλατέστα, τηλ.: 210 3726370, nmalatesta@iky.gr
• για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτημάτων εσωτερικού
Γιώτα Κρέζου, τηλ.: 210 3726304, gkrezou@iky.gr
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Προγράμμα ΙΚΥ
- ΞένοΙ υπήκοοι
(Αλλογενείς Ομογενείς)
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A. Διδακτορικές / Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες για υπηκόους:

1.
2.

Κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Μη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας, των
ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Ωκεανίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται ετησίως μετά από επιλογή, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου
των υποψηφίων, και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς των επιστημών.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα
σπουδών και την πρόοδο του υποτρόφου.
Προβλέπεται, επίσης, η παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων νέας ελληνικής γλώσσας σε
σχολείο κρατικού Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
B. Πρόγραμμα κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων «Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού»
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ξένους υπηκόους, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου, που δεν
είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 8 μήνες (Οκτώβριος - Μάιος εκάστου έτους) και υλοποιείται σε
ένα από τα κρατικά Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Αφορά όλα τα επίπεδα γνώσης της νέας ελληνικής
γλώσσας.
Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει, επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.

Πληροφορίες:
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-mathimata-ellinikis-glwssas-kai-politismou
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-meteekpaideysi-metaptyxiakes-metadidaktorikesspoudes-ksenwn-ypikown
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Γεωργία Μαμά, τηλ.: 210 3726325, gmama@iky.gr
Άννα Καρακατσάνη, τηλ.: 210 3726331, akarakatsani@iky.gr
Παναγιώτα Σαραντάκου, τηλ.: 210 3726338, psarantakou@iky.gr
Email: foreigners@iky.gr

Προγράμμα ΙΚΥ - Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Έρευνας
Σωματιδιακής Φυσικής CERN

Πρόκειται για το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΙΚΥ για την τοποθέτηση στο CERN επιστημόνων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής.
Το ΙΚΥ χρηματοδοτεί υποτρόφους, στο πλαίσιο συνεργασίας με το CERN. Δίνεται η δυνατότητα
σε υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν σε
προγράμματα μετεκπαίδευσης θετικών και θεωρητικών επιστημών (Γενεύη, Ελβετία).
Η επιλογή γίνεται από το CERN και το ΙΚΥ.
Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης είναι από 2 έως 12 μήνες.

Πληροφορίες:
www.iky.gr
www.cern.ch
Λεωνίδας Παπαστεργίου, τηλ.: 210 3726344, lpapas@iky.gr
Νικολέτα Μαλατέστα, τηλ.: 210 3726370, nmalatesta@iky.gr
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ΕυρωπαΪκό
Πρόγραμμα
Erasmus+

21

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την
Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης
και νεολαίας, σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης (Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη
Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, δραστηριότητες
Νεολαίας).
Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη
νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα Erasmus+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου του 2014.
Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα έως τώρα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
LLP (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση και πέντε
προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το Πρόγραμμα
Συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες.
Για πρώτη φορά το Erasmus+ προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό. Το νέο Πρόγραμμα
ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα
και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+
πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 Βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και
τη νεολαία.
Τόσο η Βασική Δράση 1 όσο και η Βασική Δράση 2 υποστηρίζουν αποκεντρωμένες δράσεις,
των οποίων η διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών του Προγράμματος και
κεντρικές δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+;
Στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020 μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα μέσω φορέων,
ιδρυμάτων, οργανισμών ή ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι,
σπουδαστές, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, νέοι, εθελοντές, καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, άτομα
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, επαγγελματίες φορέων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Γενικά, οι συμμετέχοντες σε σχέδια Erasmus+ πρέπει να εδρεύουν σε μια χώρα του προγράμματος.
Ορισμένες δράσεις, ιδίως στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας, απευθύνονται
επίσης σε συμμετέχοντες από τις χώρες-εταίρους.
Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα σχέδιο Erasmus+ εξαρτώνται από το είδος της
οικείας δράσης.
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Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του Προγράμματος Erasmus+,
σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης
εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.
Αν και η κινητικότητα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 (ΒΔ1) μπορεί να πραγματοποιείται σε
ατομικό επίπεδο, φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση.
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από ιδρύματα / οργανισμούς / φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα με νομικό καθεστώς και νομική οντότητα.
Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:
w Μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Σπουδαστές ΙΕΚ, άτομα σε καθεστώς μαθητείας,
άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
w Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε σχολεία, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Προσωπικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Προσωπικό
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
w Φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των φοιτητών που φοιτούν σε
Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) καθώς επίσης και απόφοιτοι για πρακτική άσκηση
κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους.
w Νέους από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες για
εθελοντισμό και ανταλλαγές νέων.
w Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν δάνειο ύψους μέχρι
12.000€ για παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ενός έτους και 18.000€
για παρακολούθηση διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/
και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο. Σε συστημικό επίπεδο, στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η ενίσχυση της ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αφορούν
στους εν λόγω τομείς.
Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από
διάφορες συμμετέχουσες χώρες, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές.
Στο πλαίσιο της ΒΔ2 υποστηρίζονται:
w Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας
w Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
w Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), στον τομέα της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
w Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Νεολαίας
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Βασική Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής
Η Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών
(ET2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της ΕΕ 2020). Η αποκεντρωμένη
δράση η οποία υποστηρίζεται στo πλαίσιo της Δράσης αυτής περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με
φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.
Σημειώνεται ότι κάτω από τη ΒΔ3 καλύπτονται αρκετές άλλες δράσεις που υποστηρίζουν
μεταρρυθμίσεις πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, οι οποίες
είτε υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκτελεστική
Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).
Αποκεντρωμένη Δράση - Διαρθρωμένος Διάλογος για τη Νεολαία με υπεύθυνους σε θέματα
χάραξης πολιτικής (υποβολή αίτησης στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης).

Αθλητισμός
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του
αθλητισμού. Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη, μεταφορά ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στόχος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ είναι η ευαισθητοποίηση
των πολιτών σχετικά με τον αθλητισμό, ενώ θα πρέπει τα τελικά αποτελέσματα να οδηγούν σε
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες.
Οι δυο δυνατότητες για χρηματοδότηση που δίνονται από το Erasmus+ στον τομέα του Αθλητισμού,
αφορούν στις Συμπράξεις Συνεργασίας και στη Διεξαγωγή Μη Κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών
Αθλητικών Εκδηλώσεων.
Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα γίνονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αθλητισμό, παρακαλούμε επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Δραστηριότητες Jean Monnet
Οι Δραστηριότητες Jean Monnet, μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet που ξεκίνησε το
1989, στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των
ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως. Οι ευρωπαϊκές σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη της Ευρώπης
στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Εκτός των άλλων, οι εν
λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στην προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του
ακαδημαϊκού χώρου και τους υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής.
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οργανώσεις και Ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τις Δραστηριότητες Jean Monnet. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
και διαχειρίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες.
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Οι Δραστηριότητες Jean Monnet για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση είναι οι εξής:
w Ενότητες Jean Monnet: Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο
μαθημάτων) διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
w Έδρες Jean Monnet: Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδασκόντων για καθηγητές
πανεπιστημίου ή ανώτερων λεκτόρων με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.
w Κέντρα Αριστείας Jean Monnet: Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο
αναφοράς ικανοτήτων και γνώσεων για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
w Στήριξη Jean Monnet προς Ιδρύματα και Ενώσεις: Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζουν τα
Ιδρύματα που ενισχύουν τις δράσεις διδασκαλίας και κατάρτισης σε θέματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και τις Ενώσεις που έχουν ως στόχο τη συνεισφορά στη μελέτη της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
w Δίκτυα Jean Monnet: Τα Δίκτυα Jean Monnet προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη
κοινοπραξιών μεταξύ διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευρωπαϊκών
σπουδών (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κέντρα αριστείας, πανεπιστημιακά τμήματα,
ομάδες, ιδιώτες εμπειρογνώμονες).
w Σχέδια Jean Monnet: Τα Σχέδια Jean Monnet στηρίζουν την καινοτομία, τη γόνιμη
αλληλεπίδραση και τη διάχυση περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/
opportunities/jean-monnet/index_en.htm

Πότε και πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι αιτήσεις γίνονται μια φορά κατ’ έτος για τους τομείς
της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στα τέλη του προηγούμενου
χρόνου. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για υποτροφία. Θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιο, τo σχολείο τους ή άλλον οργανισμό, που υποβάλλει την αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό
(EACEA) στις Βρυξέλλες.
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη σελίδα του IKY στο
Facebook https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
και από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus+ στο
Facebook https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
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Σημεία
Επικοινωνίας

Το ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του Erasmus+
στην Ελλάδα για όλους τους τομείς πλην της Νεολαίας.
Πληροφορίες για τη Σχολική Εκπαίδευση:
Συντονίστρια:
Μαρία Ξαρχουλάκου
Μαρία Αδαμοπούλου
Μαρία Δρούγκα
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πηνελόπη Μουσούρη
Σοφία Πουλιδάκη

τηλ.: 210 3726348,
τηλ.: 210 3726333,
τηλ.: 210 3726317,
τηλ.: 210 3726403,
τηλ.: 210 3726316
τηλ.: 210 3726374,

Σπυρίδων Χατζηπαπάς

τηλ.: 210 3726347, schatzipapas@iky.gr

mxarhou@iky.gr
madamopoulou@iky.gr
mdrougka@iky.gr
kmaggioros@iky.gr
pmousouri@iky.gr
spoulidaki@iky.gr

Πληροφορίες για την Ανώτατη Εκπαίδευση:
Συντονίστρια:
Ευφροσύνη Παπασταματίου
Ασπασία Καράμπελα
Αθανάσιος Καυκαλίδης
Ελίνα Μαυρογιώργου
Αγορίτσα Μπίζιου

τηλ.: 210 3726364,
τηλ.: 210 3726351,
τηλ.: 210 3726318,
τηλ.: 210 3726388,
τηλ.: 210 3726356,

fpapasta@iky.gr
akarabela@iky.gr
akafkalidis@iky.gr
elinamav@iky.gr
abiziou@iky.gr

Αλίκη Φιλανδριανού

τηλ.: 210 3726401,

afilandrianou@iky.gr

Πληροφορίες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:
Συντονίστρια:
Ειρήνη Ντρούτσα
Ελίνα Δαγρέ
Θάλεια Δημητρακά,
Δήμητρα Δημητρίου
Αλεξάνδρα Μπάκα
Αγάπη Τσικλή
Ευγενία Τσιριπώβ

τηλ.: 210 3726365,
τηλ.: 210 3726310,
τηλ.: 210 3726340,
τηλ.: 210 3726392,
τηλ.: 210 3726339,
τηλ.: 210 3726319,
τηλ.: 210 3726369,

edroutsa@iky.gr
edagre@iky.gr
thdimitraka@iky.gr
ddimitriou@iky.gr
abaka@iky.gr
atsikli@iky.gr
etsiripov@iky.gr

Ευθυμία Χατζή

τηλ.: 210 3726315,

echatzi@iky.gr

Πληροφορίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων:
Συντονίστρια:
Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου
Ασημίνα Κοκορέ
Μαρία Παναγιάρη
Κωνσταντίνος Τρανούδης
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τηλ.: 210 3726349,
τηλ.: 210 3726390,
τηλ.: 210 3726398,
τηλ.: 210 3726363,

gfragou@iky.gr
akokore@iky.gr
mpanagiari@iky.gr
ktranoudis@iky.gr

Το ΙΚΥ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς
που υποστηρίζουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία δημιουργώντας επιλογές και
ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Εγκαινιάζοντας νέες μορφές επικοινωνίας ανοίγουμε διάλογο
με τους νέους με στόχο την όσο το δυνατόν αμεσότερη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τις
νέες δυνατότητες που προσφέρει το Ίδρυμα.
Στο Facebook η ανταπόκριση σπάει κάθε προηγούμενο καθώς η σελίδα του ΙΚΥ σε σύνολο 33
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι στην τέταρτη θέση σε απήχηση μετά τις
Εθνικές Μονάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Τουρκίας, χώρες είτε με πολλαπλάσιο
πληθυσμό είτε με μακρά παράδοση στη χρήση νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Το ΙΚΥ διατηρεί από το 2012 λογαριασμό στο YouTube όπου αναρτώνται όλα τα βίντεο που
δημιουργεί, όπως επίσης και τα βίντεο από τις εκδηλώσεις του.
Επίσης, από τον Απρίλιο έχετε τη δυνατότητα να μας ακολουθείτε και στο Twitter @IKY_
Εrasmusplus ενώ μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στο LinkedIn. Εκεί έχουμε δημιουργήσει
ένα Alumni Group για άτομα τα οποία έχουν επωφεληθεί από το ΙΚΥ είτε μέσω προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών, μεταδιδακτορικών και άλλων υποτροφιών είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, European Language Label κτλ). Σας καλούμε να
γίνεται μέρος αυτού του «κλαμπ υποτρόφων» και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας.
Με σύμμαχο τους υποτρόφους μας αλλάζουμε και χτίζουμε μαζί το νέο ΙΚΥ της Αριστείας,
της Καινοτομίας και των Ίσων Ευκαιριών!
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών | Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | 14234 Νέα Ιωνία
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3726300 | Fax: 210 3221863 | E-mail: erasmusplus@iky.gr
| Website: www.iky.gr
https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
@IKY_Erasmusplus
https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency
http://www.youtube.com/user/LLPIKY
https://plus.google.com/u/0/117512167038862232391/posts
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