
 

 

 

 
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ / ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ  

ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ,  
ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΙΣ Η.Π.Α., ΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-2009) 
 

 Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει ότι θα προσφέρει για το ακαδ. έτος 2008-
2009 µέχρι σαράντα (40) υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς (αλλογενείς ή 
οµογενείς) από τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις 
Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία. 
 
Ειδικότερα, οι υποτροφίες θα προσφερθούν για: 
α) Μεταπτυχιακές σπουδές για: 

    -διδακτορικό (Ph.D) από ένα (1) µέχρι τέσσερα (4) χρόνια, ή 
 -µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (δεύτερο Master) από ένα (1) µέχρι τρία (3) χρόνια. 

 β)   Μεταδιδακτορική έρευνα για έξι (6) µήνες µέχρι ένα (1) χρόνο. 
      γ)   Μετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη για καθηγητές  
            ελληνικής γλώσσας ξένων πανεπιστηµίων, για έξι (6) µήνες µέχρι ένα (1) χρόνο. 
      δ)   Παρακολούθηση σεµιναρίων για εξειδίκευση στις Καλές Τέχνες, για ένα (1) χρόνο µέχρι δύο (2) 
            χρόνια. 
      ε)   Συλλογή ερευνητικού υλικού για υποψηφίους που εκπονούν στη χώρα τους σπουδές διδακτορικού  
            επιπέδου, διάρκειας ενός (1) χρόνου. 
 

    Οι υποτροφίες για τις κατηγορίες β), γ), δ) και ε) δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου. 
    Το γνωστικό αντικείµενο στο οποίο θα µετεκπαιδευτεί ο υπότροφος θα πρέπει να περιλαµβάνεται     
    στο πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών πανεπιστηµίων. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας µόνο σε µία από τις παραπάνω      
κατηγορίες υποτροφιών. 

 
A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 

1.  –Να είναι υπήκοοι ενός κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, 
  της Ελβετίας, των Η.Π.Α., του  Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ιαπωνίας. 

2.  –Να είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών ξένου πανεπιστηµίου. 
3.  –Να είναι κάτοχοι ενός πρώτου µεταπτυχιακού τίτλου (Master ή D.E.A ή ισοδύναµου) από               

  πανεπιστήµιο της αλλοδαπής ή από ελληνικό πανεπιστήµιο. 
 

       Ο µεταπτυχιακός τίτλος δεν απαιτείται στις παρακάτω κατηγορίες υποτροφιών: 
α) εξειδίκευση στις καλές τέχνες, 
β) συλλογή ερευνητικού υλικού και 
γ) εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ελληνικό πανεπιστήµιο από αλλοδαπούς που διαµένουν           
    νόµιµα στην Ελλάδα. 
-Οι γιατροί υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους είτε να κατέχουν             
   µεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master. Η υποτροφία αυτής της κατηγορίας προσφέρεται για σπουδές   
    διδακτορικού επιπέδου και όχι για ειδικότητα σε ελληνικό κρατικό νοσοκοµείο. 

 
 



2. 
      
     -Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «µεταδιδακτορική έρευνα» πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα, 

   ο δε βασικός τίτλος σπουδών τους πρέπει να έχει αποκτηθεί σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής. 
-Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «µετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία,          
  ιστορία και τέχνη» πρέπει να είναι καθηγητές τµηµάτων ελληνικών σπουδών πανεπιστηµίων της      
   αλλοδαπής. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. σχετικό πιστοποιητικό               
    υπηρεσίας του πανεπιστηµίου όπου υπηρετούν. 

4.  Να γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. 
5.  Οι υποψήφιοι για µεταπτυχιακές σπουδές να µην υπερβαίνουν το 35ο  έτος ηλικίας, οι γιατροί το 

40ο έτος ηλικίας, οι υποψήφιοι µεταδιδακτορική έρευνα το 45ο έτος ηλικίας και οι υποψήφιοι για 
µετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα το 55ο έτος. 

6.  Να µην έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. κατά τα παρελθόντα έτη. 
7.  Να έχουν µόνον ξένη υπηκοότητα (όχι διπλή υπηκοότητα - ξένη και ελληνική). 

 

Επισηµαίνεται ότι κατά την επιλογή των υποτρόφων προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους οι 
οποίοι: 
i)  έχουν επικοινωνία µε Έλληνα καθηγητή πανεπιστηµίου πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση. 
ii) γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 
 

Όλα τα παραπάνω, πρέπει να αποδεικνύονται µε σχετικά παραστατικά. 
  
B.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλουν µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας και µέσω των Ελληνικών ∆ιπλωµατικών Αρχών της χώρας κατοικίας τους ή γειτονικής 
χώρας στην περίπτωση που δεν υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο στη χώρα κατοικίας, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

1.  Αίτηση συµπληρωµένη καθ’ όλα τα σηµεία (το σχετικό έντυπο διατίθεται από τις Ελληνικές           
 ∆ιπλωµατικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος 
www.iky.gr). 

2.  Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα. 
3.  Επικυρωµένα αντίγραφα πανεπιστηµιακών και µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών καθώς και              

 αναλυτική βαθµολογία. 
4.  Οδηγό µεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστηµίου, από το οποίο απεκτήθη ο µεταπτυχιακός         

 τίτλος.  
5.  Πιστοποιητικό ελληνικού πανεπιστηµίου γι’ αυτούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε            

 ελληνικό πανεπιστήµιο. 
6.  Πιστοποιητικό πανεπιστηµίου της αλλοδαπής γι’ αυτούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη  

  χώρα τους, όπου θα αναφέρεται και ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής. 
7.  Πιστοποιητικό για την άρτια γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. 
8.  Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας κρατικού Νοσοκοµείου, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

 δεν πάσχει από µολυσµατική νόσο. 
9.  Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες οι δύο (2) πρέπει να είναι από Έλληνες ή ξένους      

 καθηγητές πανεπιστηµίου. 
10. Επικυρωµένο αντίγραφο διαβατηρίου / ταυτότητας. 
11. Πρόσφατη φωτογραφία. 
 

  - Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι διαθέτουν τα προσόντα της κατά προτεραιότητα επιλογής (βλ.       
  Κεφάλαιο Α), πρέπει να τα αποδείξουν µε την υποβολή αντίστοιχων παραστατικών (πιστοποιητικό      
   ελληνικού πανεπιστηµίου, Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας κτλ.) 

       - Επιπρόσθετα, υποψήφιοι που έχουν τύχει υποτροφίας άλλου ελληνικού φορέα, πρέπει να περιλάβουν 
       στο φάκελο υποψηφιότητάς τους σχετικό πιστοποιητικό του φορέα υποτροφίας για το σκοπό, τη          
        διάρκεια και το ποσό της υποτροφίας. 
           

 
 
 



3. 
 

    Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών κατά τον 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν µετά τη λήξη της 
παραπάνω προθεσµίας δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 Υποψήφιοι που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα (κατέχουν άδεια διαµονής) µπορούν να υποβάλουν 
την αίτηση υποψηφιότητάς τους απευθείας στο Ι.Κ.Υ. µε συνηµµένη φωτοτυπία της αδείας διαµονής 
τους.  
 Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας αν δεν είναι στην αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα, πρέπει 
να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, τα υπ’ αριθµ. 3,6,7,8 
και 10 δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα από τις Ελληνικές ∆ιπλωµατικές  
Αρχές.  
 Μόνο οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας θα αξιολογούνται. Ελλιπείς, ανακριβείς, ανεπαρκείς ή 
δυσανάγνωστες αιτήσεις θα απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υποβάλουν 
πρωτότυπα δικαιολογητικά παρά µόνον επικυρωµένα αντίγραφα γιατί τα δικαιολογητικά 
υποψηφιότητας δεν επιστρέφονται. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. (Οι συστατικές επιστολές µπορεί να υποβληθούν απευθείας στο Ι.Κ.Υ. 
µετά τη λήξη της προθεσµίας και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2008). 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

1. Πλήρης φάκελος υποψηφιότητας (υποβολή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
επικυρωµένων και µεταφρασµένων). 

2. Βαθµός πτυχίων. 
3. Πρόγραµµα έρευνας. 
4. Εξασφάλιση αποδοχής από ελληνικό πανεπιστήµιο / Καθηγητή.       
5. Γνώση της ελληνικής γλώσσας (και άλλων γλωσσών). 
6. Συστατικές επιστολές. 
 
∆.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 
 

 Τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους µέσω των Ελληνικών ∆ιπλωµατικών 
Αρχών µετά τον Ιούλιο 2008. 

 
Ε.  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

1.α) Για τις µεταπτυχιακές σπουδές, τις διδακτορικές, την εξειδίκευση στις καλές τέχνες ή τη συλλογή 
ερευνητικού υλικού, η υποτροφία αρχίζει µετά την άφιξη του υποψηφίου υποτρόφου στην 
Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι (i) έχει γίνει αποδεκτός από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
(τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας συνήθως αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου) και (ii) ότι έχει γίνει 
έστω και προσωρινά αποδεκτός από ελληνικό πανεπιστήµιο/καθηγητή για πραγµατοποίηση 
µεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικών σπουδών, εξειδίκευση στις καλές τέχνες ή για συλλογή 
ερευνητικού υλικού– όπως προκύπτει από σχετικό επίσηµο έγγραφο ελληνικού πανεπιστηµίου. 

   β) Για µεταδιδακτορικές σπουδές η υποτροφία αρχίζει µετά την άφιξη του υποψηφίου υποτρόφου 
στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι έχει γίνει αποδεκτός από Έλληνα καθηγητή πανεπιστηµίου 
για συνεργασία κατά την διάρκεια της µεταδιδακτορικής του έρευνας. 

  γ) Για µετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία και τέχνη η υποτροφία              
        αρχίζει µετά την άφιξη του υποψηφίου υποτρόφου στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση  ότι έχει       
        γίνει αποδεκτός από Έλληνα καθηγητή πανεπιστηµίου για ερευνητική εργασία. 

   Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, από τα οποία προκύπτει η αποδοχή του από το ελληνικό πανεπιστήµιο για 
πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών, διδακτορικών ή µεταδιδακτορικών σπουδών για µετεκπαίδευση 
στην ελληνική γλώσσα, για συλλογή ερευνητικού υλικού ή για εξειδίκευση στις Καλές Τέχνες. 

 
 
 

4. 



 
2. Υπότροφοι που έχουν γίνει αποδεκτοί σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και µέχρι την έναρξη 

της υποτροφίας τους έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωµα, µπορούν να χρησιµοποιήσουν την      
 υποτροφία για µεταδιδακτορικές σπουδές. Η διάρκεια και οι οικονοµικές παροχές είναι οι ίδιες µε  
 αυτές της µεταδιδακτορικής υποτροφίας. 

3. ∆εν νοµιµοποιείται ενεργοποίηση της υποτροφίας κατά τους θερινούς µήνες. 
4. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Υ. ένα µήνα πριν την ακριβή 

ηµεροµηνία άφιξής τους στην Ελλάδα, τον αριθµό διαβατηρίου και την ηµεροµηνία έκδοσής του, 
ώστε να έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Κ.Υ. όλες οι αναγκαίες διαδικασίες που αφορούν στην 
έκδοση σπουδαστικής θεώρησης εισόδου (student visa) από τις αρµόδιες Προξενικές Αρχές. Η 
τουριστική θεώρηση εισόδου (tourist visa) δεν µετατρέπεται σε σπουδαστική στην Ελλάδα, γι’ 
αυτό το λόγο συνιστάται στους υποψηφίους υποτρόφους να µην έρχονται στην Ελλάδα χωρίς 
σπουδαστική θεώρηση εισόδου (student visa). 

 5. Ο υποψήφιος υπότροφος χάνει την υποτροφία του στις παρακάτω περιπτώσεις: 
             α)  Εάν έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία στην αίτηση υποψηφιότητας. 

       β)  Εάν δεν συµµορφώνεται µε τους όρους της υποτροφίας. 
       γ)  Εάν παίρνει ταυτόχρονα υποτροφία και από άλλη πηγή. 

             δ) Εάν διώκεται πειθαρχικά από το πανεπιστήµιο, δεν επιδεικνύει ικανοποιητική πρόοδο στις          
                   σπουδές του και αν αποτύχει στην εξέταση της ελληνικής γλώσσας. 
             ε) Εάν απουσιάζει από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως λόγου, χωρίς να το έχει προηγουµένως                 
                   γνωστοποιήσει γραπτώς στο I.K.Y. 
      στ) Εάν εργάζεται µε πλήρεις αποδοχές. 
      6. Υποψήφιοι που είχαν υποτροφία από άλλη ελληνική πηγή για τον ίδιο σκοπό, σε περίπτωση 

επιλογής τους από το Ι.Κ.Υ. θα λάβουν υποτροφία για χρονικό διάστηµα που θα υπολογισθεί σε 
συνάρτηση µε την προηγούµενη υποτροφία τους. 

      7.  Υποψήφιοι που είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εξαιρούνται από τα µελλοντικά  
προγράµµατα υποτροφιών του I.K.Y. 

 
ΣΤ.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

1. Η διάρκεια της µεταπτυχιακής και της διδακτορικής υποτροφίας είναι ετήσια και µπορεί να 
ανανεωθεί για δύο ακόµη έτη στην περίπτωση της πραγµατοποίησης  ενός δευτέρου Master ή τρία 
ακόµη έτη στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

2. Η διάρκεια της µεταδιδακτορικής υποτροφίας και της µετεκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα είναι 
αρχικά εξαµηνιαία και µπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόµη εξάµηνο βάσει του προγράµµατος 
σπουδών που ακολουθεί ο υπότροφος. Σε καµία περίπτωση πάντως δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

3. Η διάρκεια της υποτροφίας για συλλογή ερευνητικού υλικού είναι αυστηρά ετήσια χωρίς 
δυνατότητα ανανέωσης. 

4. Η διάρκεια της υποτροφίας για εξειδίκευση στις καλές τέχνες είναι ετήσια και µπορεί να ανανεωθεί 
για ένα ακόµη έτος. Σε καµία περίπτωση πάντως δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. 

 Η διάρκεια της υποτροφίας είναι συνεχής και δεν διακόπτεται. 
 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος του Ι.Κ.Υ. είχε τύχει προηγούµενης υποτροφίας από 
άλλο ελληνικό κρατικό φορέα για τον ίδιο σκοπό, η ανώτατη διάρκεια της υποτροφίας που θα του 
απονεµηθεί από το Ι.Κ.Υ., δε θα υπερβαίνει την ανώτατη διάρκεια που προβλέπεται γι’ αυτή την 
κατηγορία υποτροφίας. Η ελάχιστη διάρκεια υποτροφίας σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι ένα έτος. 
      Η υποτροφία ισχύει µόνον για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2009 ή 2009-2010. 
 Παράταση της  υποτροφίας αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα σπουδών του υποτρόφου και εξαρτάται από την ικανοποιητική του πρόοδο π.χ. µη 
εκτροπή από το πρόγραµµα σπουδών, επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος ελληνικής γλώσσας, 
απόκτηση των σχετικών διπλωµάτων κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, το Ι.Κ.Υ. εξετάζει και αποφασίζει τη 
συνολική διάρκεια της υποτροφίας. 
 
 
 
       5. 
 



Ζ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Οι υπότροφοι δικαιούνται: 
 

 α. 600,00 ευρώ επιπλέον των φόρων ως έξοδα α′ εγκατάστασης. 
 β. ∆ίδακτρα επιπλέον των φόρων για το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 γ. ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε  κρατικά Νοσοκοµεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 

 Οι υπότροφοι για µεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικές σπουδές, εξειδίκευση στις καλές τέχνες και 
συλλογή ερευνητικού υλικού δικαιούνται µηνιαία τροφεία 500,00 ευρώ επιπλέον των φόρων, ενώ τα 
µηνιαία τροφεία για τη µεταδιδακτορική έρευνα και τη µετεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, 
λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη ανέρχονται σε 650,00 ευρώ επιπλέον των φόρων. 
 Οι υπότροφοι για διδακτορικές σπουδές δικαιούνται εφάπαξ ποσό µέχρι 300,00 ευρώ επιπλέον των 
φόρων για τη δαπάνη εκτύπωσης της διδακτορικής τους διατριβής καθώς και εφάπαξ ποσό µέχρι 
300.00 ευρώ επιπλέον των φόρων για εργαστηριακές δαπάνες στην περίπτωση που αυτές έχουν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα. 
-   ∆εν προβλέπεται οικονοµική χορηγία για έξοδα ταξιδίων, συνέδρια, σεµινάρια ή άλλες ερευνητικές  
     δραστηριότητες. 
-   ∆εν προβλέπεται επιπρόσθετη οικονοµική χορηγία για το/τη σύζυγο ή τα άλλα εξαρτώµενα µέλη      
      του  υποτρόφου. 
- Η υποτροφία ανακαλείται για το χρονικό διάστηµα που ο υπότροφος βρίσκεται εκτός Ελλάδος 

χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την άδεια του Ιδρύµατος. 
 

Η.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
 

Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ.: 
i.   Έκθεση σπουδών υπογεγραµµένη από τον επόπτη καθηγητή (στο τέλος κάθε εξαµήνου). 
 ii. Ετήσια έκθεση σπουδών υπογεγραµµένη από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή (στην          
περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) ή ετήσιο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας         
(στην περίπτωση παρακολούθησης  µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών επιπέδου Μaster). 
 iii. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (πριν το τέλος του πρώτου    
έτους της υποτροφίας) - απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της υποτροφίας όλων των                
κατηγοριών εκτός της µεταδιδακτορικής έρευνας και της µετεκπαίδευσης στην  ελληνική γλώσσα. 
         Τα παραπάνω δικαιολογητικά µε τη σχετική αίτηση υποβάλλονται από τον υπότροφο και είναι 
απολύτως απαραίτητα για τη ανανέωση της υποτροφίας. ∆ιαφορετικά, το Ι.Κ.Υ. έχει το            
δικαίωµα να προχωρήσει στη διακοπή της υποτροφίας. 
iv. Οι υπότροφοι δικαιούνται να µεταβούν στο εξωτερικό για ερευνητικούς σκοπούς και για µικρό      
χρονικό διάστηµα µετά από σύµφωνη γνώµη των καθηγητών τους και εξασφάλιση προηγούµενης        
άδειας µετάβασης στο εξωτερικό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.  
 

        Στο τέλος του προγράµµατος σπουδών, οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. 
επικυρωµένο αντίγραφο του ακαδηµαϊκού τίτλου που απέκτησαν, εάν αυτός προβλεπόταν από το 
πρόγραµµα σπουδών τους. Οι υπότροφοι των κατηγοριών (β), (γ), (δ) και (ε) οφείλουν να υποβάλουν 
λεπτοµερή τελική έκθεση σπουδών υπογεγραµµένη από τους καθηγητές τους. Οι όροι και προϋποθέσεις 
της υποτροφίας αναφέρονται λεπτοµερώς στη σχετική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του υποτρόφου 
και του Ιδρύµατος. 

 
 
 
         Αθήνα,  14 Ιανουαρίου 2008.  
   


