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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41   
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Νέα Ιωνία   
Πληροφορίες: Π. Οικονομοπούλου,                                   

   Ε. Τσαούση, Ν. Μαλατέστα 
Τηλέφωνο: 210- 3726-328, -330, -370 

   e-mail: exoterikou@iky.gr 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την 

πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου 

(webinar) σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών 

σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.  

Το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας είναι ένα διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό και ερευνητικό, για 

θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., το 

οποίο παρέχει σπουδές στους τομείς Ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

Νομικών Επιστημών και Οικονομικών  Επιστημών. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή ενημέρωσης όσον αφορά τις προσφερόμενες σπουδές, την 

διαδικασία συμμετοχής (π.χ. υποβολή αίτησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, αξιολόγηση κ.τ.λ.), την 

διαβίωση και την ακαδημαϊκή ζωή στην Φλωρεντία αλλά και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης 

μετά το πέρας της διδακτορικής έρευνας. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσουν αρμόδια στελέχη του Ε.Π.Ι. 

Φλωρεντίας (στην αγγλική γλώσσα) και του Ι.Κ.Υ. (στην ελληνική γλώσσα).  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, το Ι.Κ.Υ. θα προκηρύξει επτά (7) υποτροφίες για διδακτορικές 

σπουδές. Το πρόγραμμα υποτροφιών απευθύνεται σε Έλληνες κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ 

ή ισοδύναμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας κατά 

το διάστημα 01/11/2022 – 31/01/2023 και, στη συνέχεια, αντίγραφο αυτών μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ.     

Το Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως       

13:00 ώρα Ελλάδος (CEST 10:00 έως 12:00), μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 
 
Νέα Ιωνία, 17/10/2022          
Α.Π.: 38234 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

( Ι .Κ.Υ.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                            
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

                                                                               
 

Προς:                                                                                                           
Κοινοποίηση: 

 
 
Γραμματείες Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις Α.Ε.Ι. 

0009704415
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Σχετικές πληροφορίες και ο σύνδεσμος εγγραφής παρέχονται στην σελίδα:  

https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3994-webinar-diadiktyako-enimerotiko-seminario-gia-to-

programma-xorigisis-ypotrofion-i-k-y-gia-tin-pragmatopoiisi-didaktorikon-spoudon-sto-evropaiko-

panepistimiako-institoyto-florentias-3-11-2022-ora-11-00-13-00  

Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους τελειόφοιτους/ 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 

210 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr  

 
Συνημμένο: Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

 

 
 

    
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
                  ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΤΣΑ 

 
 
 
  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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