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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Από: Ροδίτη Ειρήνη [eroditi@mail.ntua.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 2 Μαΐου 2017 12:10 µµ
Προς: protokollo@central.ntua.gr
Κοινοποίηση: eroditi@central.ntua.gr
Θέµα: FW: e-Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.15 Απρίλιος 2017

Παρακαλούμε όπως χρεωθεί αρμοδίως. 

Ειρ.Ροδίτη 

 

From: ikynews@iky.gr [mailto:ikynews@iky.gr]  
Sent: Friday, April 28, 2017 11:27 PM 
To: eroditi@central.ntua.gr 
Subject: e-Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.15 Απρίλιος 2017 

 

Αν δεν εµφανίζεται σωστά πατήστε εδώ για να το διαβάσετε στον browser. 

  

 

 To IKY Εν ∆ράσει Από το 1951 

e-Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.15 Απρίλιος 2017 

  

NEO!«Πρόγραµµα χορήγησης υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» 211 υποτροφίες για 

Υποψήφιους ∆ιδάκτορες  (Εδώ) 

∆ηµοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1411/τ.Β/26-04-2017,ο καθορισµός των όρων και διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση 211 υποτροφιών του 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας µε ορισµό Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015. Υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Πρόγραµµα χορήγησης 

υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

 

NEO! Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων Υποτροφιών ΕΚΟ (Εδώ) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτηµάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία υποβολής αιτήσεων του 

προγράµµατος µε τίτλο «πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης επιµελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες» 

από την Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 17:00 έως την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00. 

Παρακαλούνται οι αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείµενο της προκήρυξης και τις «Συχνές Ερωτήσεις-∆ιευκρινίσεις» 

πριν προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης. 

 

NEO! Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων IKY-SIEMENS (Εδώ) 

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτηµάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία υποβολής αιτήσεων από 

την Παρασκευή 28 Απριλίου, έως την ∆ευτέρα 8 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδροµείου), προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους 

εν δυνάµει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση µε πλήρη στοιχεία. 

 

∆ηλώσεις του προέδρου του ΙΚΥ Κυριάκου Αθανασίου στην ΕΡΤ1, στο ∆έκα στην Ενηµέρωση µε αφορµή τις Προπτυχιακές Υποτροφίες (ΕΚΟ) 

Υποτροφίες για 3.685 φοιτητές απο το ΙΚΥ µέσω ΕΣΠΑ. ∆είτε σχετικές δηλώσεις του προέδρου του ΙΚΥ Κυριάκου Αθανασίου στο ∆έκα στην Ενηµέρωση 
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στην ΕΡΤ.  

Μέχρι τις 28 Απριλίου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του ΙΚΥ από το site µας  

για φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς οικονοµικά οµάδες. Πληροφόρηση και για άλλες υποτροφίες. 

∆είτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

 

ΙΚΥ χορηγός του The Crete Trip 2017! 

 

Το Erasmus Student Network Greece (ESN Greece), το ελληνικό µέλος του διεθνούς µη κερδοσκοπικού οργανισµού ESN που αποτελείται από φοιτητές 

που έχουν σχέση µε το πρόγραµµα Erasmus σε 39 χώρες-µέλη, οργανώνει στην Κρήτη µία από τις µεγαλύτερες εκδηλώσεις Erasmus στην Ευρώπη. 

Περισσότεροι από 700 σπουδαστές από όλη την Ευρώπη θα συναντηθούν, θα γιορτάσουν και θα δηµιουργήσουν κοινές αναµνήσεις, καθώς παράλληλα 
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ανακαλύπτουν ένα από τα πιο όµορφα νησιά της Μεσογείου! 

 

 

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ- Siemens 2015/16 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρµογή της µε αριθ. ∆ΠΠ∆ΑΕΦΑ/601/166276/Β2/7-10-2016 (ΦΕΚ 3344 Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 

40073/Ζ1/09 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 1002 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2015-2016, µε σκοπό την εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. 

NEO!!! 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτηµάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, 

έως την ∆ευτέρα 8 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδροµείου), προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάµει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση µε πλήρη 

στοιχεία 

 

 

Αποτελέσµατα Προγράµµατος υποτροφιών µε τίτλο "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών" - 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

  

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράµµατος υποτροφιών µε τίτλο 

«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 σύµφωνα µε τις Κανονιστικές ∆ιατάξεις του προγράµµατος όπως 

ορίζονται στην υπ. αριθµ. ΚΥΑ 125659/Γ∆6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε αριθµό Α∆Α: 62ΒΦ4653ΠΣ-ΘΓΤ και της 8η 

/21-02-2017 Συνεδρίας του ∆.Σ του Ι.Κ.Υ.  

Σηµειώνεται ότι η επιλογή ανάµεσα σε ισοψηφήσαντες υποψηφίους πραγµατοποιήθηκε βάσει του ΚΕΦ.∆’ άρθρο β. της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

 

 

Έναρξη εργασιών αξιολόγησης σχεδίων Erasmus+ της Βασικής ∆ράσης 1- Κινητικότητα. 

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να µετακινούνται σε µια άλλη συµµετέχουσα χώρα, µε σκοπό να σπουδάσουν, να 

δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες. 
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Ηµερίδα Ενηµέρωσης για το Πρόγραµµα Erasmus+ την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου 2016, στο Divani Caravel Hotel 

  

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισµού του Προγράµµατος Erasmus+ για τους τοµείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, 

οργάνωσε Ηµερίδα ενηµέρωσης για το Erasmus+ στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 

Κατά τη διάρκεια της ενηµερωτικής Ηµερίδας πραγµατοποιήθηκαν πέντε παράλληλες συνεδρίες [Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση (κλασική 

κινητικότητα-στρατηγικές συµπράξεις), Ανώτατη Εκπαίδευση (διεθνής κινητικότητα), Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων], όπου 

παρουσιάστηκαν οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος καθώς και οι κανόνες υποβολής αιτήσεων εν όψει της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 2017. ∆είτε το 

υλικό απο την Ηµερίδα !!!  
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Ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία 

  

Η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα σχολεία αποτελεί προϊόν Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και διατίθεται µέσω του School Education Gateway. Στόχος της είναι να 

υποστηρίξει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών µεταξύ των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των φορέων χάραξης εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Προσφέρει ολοκληρωµένες ιδέες για τη βελτίωση της συνεργασίας εντός, µεταξύ και πέραν των σχολείων, προκειµένου όλοι οι νέοι να έχουν τη 

δυνατότητα να ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σχολικές τους σπουδές.  
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                          www.iky.gr | Επικοινωνία | Email: Social@iky.gr| 

  

Το παρόν ηλεκτρονικό µήνυµα αποστέλλεται από το ΙΚΥ αποκλειστικά για ενηµερωτικούς σκοπούς και πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 

2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε τον N. 3471/2006).  

Κάθε συλλογή και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγµατοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόµοιων µε το παρόν 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων και είναι δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγµή πατώντας εδώ.  

 


