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Ιστορική Αναδρομή 

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του  
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Ιδρύθηκε το 1951 και ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, σχεδιάζει, προκηρύσσει 
και υλοποιεί, ετησίως, ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών εσωτερικού 
και εξωτερικού, μέσω των οποίων Έλληνες, ομογενείς, αλλοδαποί, μαθητές, 
φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες ενισχύονται οικονομικά, 
προκειμένου να αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό και να διακριθούν επιστημονικά και επαγγελματικά. 

Από το 1987 έχει την ευθύνη της διάδοσης, της διαχείρισης, του συντονισμού 
και της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση 
(1987 Erasmus, 1990 Lingua, 1995-1999 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι, 2000-2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ). 

Το 2007 ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου 
Μάθηση» (2007-2013). 
 

  



 
Εθνικές Υποτροφίες 

Υποτροφίες σε μαθητές Τ.Ε.Ε. 

Βραβεία και υποτροφίες εισαγωγής και επίδοσης σε φοιτητές 
Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι. 

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες από τα έσοδα 
κληροδοτημάτων. 

Υποτροφίες σε αλλοδαπούς για μεταπτυχιακές σπουδές και εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας. 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Ελλήνων αποφοίτων 
Πανεπιστημίων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 
(Ε.Π.Ι.Φ.). 

Ενίσχυση ερευνητικής συνεργασίας ελληνικών και γερμανικών 
επιστημονικών ομάδων (IKYDA). 



 
 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Μεταπτυχιακές υποτροφίες για master και διδακτορικό στο εξωτερικό 
και για master στην Ελλάδα 

 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από 

εθνικούς πόρους. 

 

 



 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

1.  Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών με  ελληνική εθνικότητα.  

2.  Πτυχίο / δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι.)  

3. Οι άνδρες, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, ή έχουν απαλλαγή, ή έχουν αναβολή κατάταξης 
επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών, ή η θητεία τους λήγει 
πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών. 

4. Να μην έχουν λάβει  υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για τον ίδιο 
επιδιωκόμενο τίτλο. 

5. Να μην  κατέχουν άλλο τίτλο ιδίου επιπέδου με αυτόν για τον οποίο 
διεκδικούν υποτροφία.  

 



 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Κ.Υ. 

 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Πτυχίο Παν/μίου ή Τ.Ε.Ι., με αναγραφή χαρακτηρισμού ή τελικού βαθμού. 

Ονομασία τίτλου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 

Βιογραφικό σημείωμα. 

Αναφορά έως τριών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (με αναγραφή 
των ψηφιακών ιστοτόπων τους) εντασσόμενα στην ίδια επιστημονική 
περιοχή. 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣΤΕΡ:  Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος. 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: Δίπλωμα Master (εφόσον υπάρχει). 

      Πρόταση διδακτορικής διατριβής. 

 

  

 



 
 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Ο συνολικός αριθμός υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν 360. 

Για το ακαδ. έτος 2012-2013 ο αριθμός των θέσεων θα ανακοινωθεί μέσω της 
πρόσκλησης (περί τις αρχές Ιουνίου 2012). 

Οι επιστημονικές περιοχές για υποτροφίες μάστερ είναι 7: Θετικές επιστήμες, 
επιστήμες Μηχανικού, επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές επιστήμες και 
Κτηνιατρική, Κοινωνικές επιστήμες, Ανθρωπιστικές επιστήμες και 

Καλλιτεχνικά. 

Οι επιστημονικές περιοχές για διδακτορικό είναι οι 7 ανωτέρω, αλλά θα 
χρηματοδοτηθούν για το ακαδ. έτος 2012-2013 μόνο εξειδικευμένα γνωστικά 

πεδία που θα περιγράφονται στην πρόσκληση. 

 

   



 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά. 

Κάθε υποψήφιος αξιολογείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. (αλλοδαπής και ημεδαπής). 

Οι αξιολογητές δεν έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων.  

Προσοχή: Να μην αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, όπου ορίζεται στην αίτηση. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση για τα μάστερ δίνεται προτεραιότητα 
σε αιτήσεις για Ψηφιακή Τεχνολογία, Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας και Πράσινη 

Ανάπτυξη, Νανοτεχνολογία, Βιοκαλλιέργειες και Μαθηματικά. Ελλείψει αυτών 
γίνεται κλήρωση.  

Για τα Διδακτορικά  σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 

 

 



Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Κριτήρια Επιλογής- Βαθμολογικές Κλίμακες 

 Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου 

 α. Βαθμός πτυχίου (5-10 μόρια). 

 β. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει) (2 μόρια).  

 γ. Πρόταση διδακτορικής διατριβής αρτιότητα (1-10 μόρια), πρωτοτυπία (1-
5 μόρια), ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (1-5 μόρια). 

  Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου 

 α. Βαθμός πτυχίου (5-10 μόρια). 

 β. Βαθμολογική επίδοση σε συναφή προς την ειδικότητα μαθήματα (1-7 
μόρια). 

 γ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (1-5 μόρια). 

 δ. Πρόβλεψη προγράμματος για χρόνο στο εξωτερικό (0-2 μόρια). 

  



 
 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Μετά το πέρας των αξιολογήσεων: 

Κατάρτιση προσωρινών πινάκων υποψηφίων. 

Προσκόμιση ψηφιοποιημένων εγγράφων σε επικυρωμένα αντίγραφα. 

Κατάρτιση οριστικών πινάκων. 

Κατάθεση δικαιολογητικών έναρξης.  

Απόφαση έναρξης. 

Περιοδική καταβολή τροφείων. 

Σπουδαστική παρακολούθηση υποτρόφων. 



 
 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Διάρκεια Υποτροφίας: 

Υπότροφοι εξωτερικού  

α. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. 

 (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος), ή Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

Για προγράμματα με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και έως 24 μήνες, το θέμα 

εξετάζεται από το Ι.Κ.Υ. 

β. 12 έως 34 μήνες για την απόκτηση PhD (λήξη προγράμματος: 30/6/2015). 

Υπότροφοι εσωτερικού 

12, 18, ή 24 μήνες για απόκτηση Μ.Δ.Ε. (ελάχιστη διάρκεια βάσει ΦΕΚ λειτουργίας).  

Δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία.  

Υποχρεωτική η κατάθεση τίτλου με τη λήξη της υποτροφίας.  

 



Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

 
οικονομικές παροχές για υποτρόφους (καθαρά ποσά): 

1. Υπότροφοι εξωτερικού :  
α. Μηνιαία τροφεία 870,00 €. 
β. Παν/κά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, έως 5.000,00€ ετησίως. 
γ. Κολεγιακά δίδακτρα, έως 2.000,00 € ετησίως. 
δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, έως 2.500,00€ ετησίως. 
ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται, έως 2.500,00 € ετησίως. 
στ.Εφάπαξ ποσό 700,00€ για έξοδα πρώτης εγκατάστασης και εισιτηρίων. 
ζ. Δαπάνη δημοσίευσης διατριβής,(master: 150€, Μ.Phil.: 230€, Ph.D.: 350€). 
2. Υπότροφοι εσωτερικού:  
α. Μηνιαία τροφεία 450,00€. 
β. Δαπάνες για παν/κά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, έως 3.000,00€ ετησίως. 
γ. Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια εξωτερικού, έως 1.500,00€. 
δ. Δαπάνη δημοσίευσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 150,00€. 
 
  



Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 

Ειδικές οικονομικές παροχές (καθαρά ποσά): 

3. Στους υποτρόφους μάστερ σε προγράμματα που έχουν σύμπραξη με αντίστοιχα 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και που θα απαιτηθεί η μετάβασή τους για ορισμένο 
χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, ή την Ελλάδα αντίστοιχα, θα χορηγούνται για το 
διάστημα αυτό τα τροφεία που ισχύουν για τους υποτρόφους του εξωτερικού, ή 
του εσωτερικού, αντίστοιχα. 

4. Στους Μουσουλμάνους, Ρομά, παλιννοστούντες δεύτερης γενιάς, τέκνα 
μεταναστών δεύτερης γενιάς,  ποσό 150,00 €, πλέον των μηνιαίων τροφείων.  

5. Στα Α.μ.Ε.Ε.Α. (αναπηρία >67%), ποσό 200,00 €, πλέον των μηνιαίων τροφείων. 

6. Στους υποτρόφους με ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 € (ή 
οικογενειακό κατά περίπτωση), καθώς και σε πολύτεκνους ή σε τέκνα πολυτέκνων 
οικογενειών, ποσό 200,00 €,  πλέον των μηνιαίων τροφείων και κάλυψη επιπλέον 
ποσού για δίδακτρα. 

  

 



Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

Τμήμα Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. 

κ. Μ. Κόττη 210-3726395, κ. Σ. Μπικάκη 210-3726346, κ. Αικ. Γιάννου 
210-3726394 

E-mail: diagwnismoi@iky.gr 

 

Διαδικτυακός τόπος Ι.Κ.Υ.   

http://www.iky.gr 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με 
 διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 


