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Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 

 
 
Θέμα: “Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών στο εξωτερικό με τη 

συμμετοχή μελών ΔΕΠ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έτους 2023” 

 

Αξιότιμη/ε κ. Πρύτανη, 

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 

«Πρόγραμμα υποτροφιών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό» έτους 2023. Το 

πρόγραμμα προκηρύσσεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 45572/Ζ1/19-04-2022 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 2003/Β/20-04-2022) και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 

ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και στην υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής 

Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών της χώρας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν κατά προτεραιότητα τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και 

ακολούθως σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομότιμοι Καθηγητές που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα με 

αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο 

ελληνικό πανεπιστήμιο. Για το έτος 2023 το ΙΚΥ θα χορηγήσει έως (8) υποτροφίες σε ισάριθμα μέλη 

ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ. Συγκεκριμένα προβλέπεται χρηματοδότηση α) για έως τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ 

προκειμένου να μεταβούν στην Ευρώπη και/ή την Αφρική και β) για έως τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ 

προκειμένου να μεταβούν στην Αμερική και/ή την Ασία και/ή την Ωκεανία.  

Η υποβολή αίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη πρόσκλησης από τον συνεργαζόμενο φορέα του 

εξωτερικού. Η χρηματοδότηση καλύπτει μετακινήσεις διάρκειας έως επτά ημερών (έξι 

διανυκτερεύσεις) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2023 έως 31/12/2023 (ημέρα 
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επιστροφής). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής  εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ στο σύνδεσμο 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/ypotrofies-synergasias-me-foreis-ellinikoy-politismoy  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως 19/12/2022 και ώρα 

Ελλάδος 14.00 στην διεύθυνση https://ams.iky.gr 

 Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2022 για το εν 

λόγω πρόγραμμα, έλαβαν επιχορήγηση μέλη ΔΕΠ από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

ώστε να πραγματοποιήσουν  συνεργασίες σε εξειδικευμένους τομείς ενδιαφέροντός τους στις Η.Π.Α, 

Αυστραλία, Καναδά, Αίγυπτο και Γερμανία. Μπορείτε να δείτε τις επιλεγείσες συνεργασίες της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2022 εδώ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/ypotrofies-

synergasias-me-foreis-ellinikoy-politismoy 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε η πληροφορία να προωθηθεί στα αρμόδια τμήματα του 

Ιδρύματος του οποίου προΐστασθε προκειμένου να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ.  

 

 
 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Αντωνία Μανιατάκου 
Γραμματέας Δ.Σ. Ι.Κ.Υ. 
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