ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
------

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

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
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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
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