
 

 

 

     

 

 

Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν 

 τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Ηλιάδου- Τάχου 

         Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΠΔΜ 

          Συνεργάτιδα Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες ΙΚΥ : Μεταπτυχιακές Σπουδές πρώτου κύκλου στην 

Ελλάδα 

Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα χορηγούνται με 

επιλογή, έπειτα από δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που γίνεται σε 

ετήσια βάση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα, βάσει των οριζόμενων στην 

οικεία πρόσκληση κριτηρίων, από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται, κατά ανώτερο, έως 24 μήνες για την 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για τη διάρκεια της υποτροφίας 

λαμβάνεται υπόψη τόσο το πρόγραμμα σπουδών, όσο και η επίδοση του υποτρόφου κατά 

τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του. 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές 

κ.λπ., καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από γνώμη του 

Δ.Σ του ΙΚΥ. 

Πληροφορίες: 

για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων 

Κόττη Μαριάνθη (210 3726395, mkotti@iky.gr  

Μπικάκη Σταματίνα (210 3726346, sbikaki@iky.gr  

Γιάννου Αικατερίνη (210 3726394, katgiannou@iky.gr  

Email: diagwnismoi@iky.gr  

για τις διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού/οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων 

Βασιλακοπούλου Παρασκευή (210 3726355, pvasilakopoulou@iky.gr Διαμαντοπούλου 

Κορίνα (210 3726353, kdiamantopoulou@iky.gr Κορολή Ευαγγελία (210 3726357, 

ekoroli@iky.gr  

 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες πρώτου και δευτέρου κύκλου στο εξωτερικό 

Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (α και β κύκλου) χορηγούνται με 

επιλογή, έπειτα από δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που γίνεται σε 

ετήσια βάση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 
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Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση γίνεται 

εξατομικευμένα, βάσει των οριζόμενων στην οικεία πρόσκληση κριτηρίων, από ειδικούς 

επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατά ανώτερο, έως 24 μήνες, για προγράμματα 

σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή Μ.Phil (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος) ή Master 2 ή 

άλλου ισότιμου τίτλου. κατά ανώτερο, έως 34 μήνες, για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος. Για τη διάρκεια της υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη τόσο το πρόγραμμα 

σπουδών, όσο και η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές κ.λ.π., 

καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με γνωμοδότηση του Δ.Σ. του 

ΙΚΥ. 

 

Πληροφορίες για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων 

Κόττη Μαριάνθη (210 3726395, mkotti@iky.gr Μπικάκη Σταματίνα (210 3726346, 

sbikaki@iky.gr Γιάννου Αικατερίνη (210 3726394, katgiannou@iky.gr Email: 

diagwnismoi@iky.gr  

για τις διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων 

Μεταξά Χρυσάννα (210 3726330, xmetaxa@iky.gr Kαραλιώτης Ξενοφών (210 

3726329,xkaraliotis@iky.gr 

Χριστοδούλου Άννα (210 3726327, achris@iky.gr Οικονομοπούλου Νάγια (210 3726328, 

necono@iky.gr Email exoterikou@iky.gr , iky@hol.gr 

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) 

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα 

Υποτροφιών ΙΚΥ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.500.000 Ευρώ. 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και υλοποιείται από το ΙΚΥ με ίδια μέσα για το 

χρονικό διάστημα από 1/3/2007 έως 31/12/2014. Σκοπός του Έργου είναι η χορήγηση 

υποτροφιών σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή 

ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού για την απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών επιπέδου μάστερ ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή καλλιτεχνικού έργου 

(στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. 

Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και 

χρηματοδοτεί όσους από τους ενδιαφερόμενους ικανοποιούν τα κριτήρια, τους όρους και 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Υποτροφιών των ακαδ. 

Προγραμμάτων 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010, χωρίς να δημιουργεί εμπόδια ή 

αποκλεισμούς σε υποτρόφους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο τέλος 

του Έργου αναμένεται να έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 1000 υπότροφοι, να έχουν 

αποκτηθεί 370 μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, να έχουν εκπονηθεί (ή να βαίνουν προς 

ολοκλήρωση) 570 διδακτορικές διατριβές, καθώς και να έχουν ολοκληρώσει τη 

μεταδιδακτορική τους έρευνα περίπου 215 διδάκτορες. Τέλος, μέσω του Έργου και έως τη 

λήξη του (31/12/2014), προβλέπονται και δράσεις δημοσιότητας, όπως παραγωγή έντυπου 

και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, καθώς και ημερίδων ενημέρωσης του κοινού. 

[Πληροφορίες: 

για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων: 

Κόττη Μαριάνθη (210 3726395, 

Μπικάκη Σταματίνα (210 3726346, 

Γιάννου Αικατερίνη (210 3726394, 

για τις διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού /οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων 

εξωτερικού: 

Μεταξά Χρυσάννα (210 3726330, xmetaxa@iky.gr Καραλιώτης Ξενοφών (210 3726329, 

xkaraliotis@iky.gr Χριστοδούλου Άννα (210 3726327, achris@iky.gr Οικονομοπούλου 

Παναγιώτα (210 3726328, necono@iky.gr  

για τις διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού /οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων 

εσωτερικού: 
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Βασιλακοπούλου Παρασκευή (210 3726355, pvasilakopoulou@iky.gr Διαμαντοπούλου 

Κορίνα (210 3726353, kdiamantopoulou@iky.gr Κορολή Ευαγγελία (210 3726357, 

ekoroli@iky.gr  

 

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου : 

Κρέζου Γιώτα (210 3726304, gkrezou@iky.gr  

 

2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 

 Θεοδωρίδειο Κληροδότημα Εκπαιδευτικών 

Υποτροφίες από το «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» για 

μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν: 

1. πτυχιούχους ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

2. πτυχιούχους Πανεπιστημίων ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί 

στο Δημόσιο ή αλλού, 

3. πτυχιούχους των εν γένει Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι 

ταυτόχρονα κάτοχοι πιστοποιητικού παιδαγωγικής επιμόρφωσης που τους επιτρέπει το 

διορισμό τους ως εκπαιδευτικών λειτουργών. 

Πληροφορίες: 

Για τα κληροδοτήματα  

Email: diagwnismoi@iky.gr  

 

 

 

 

 

3. ΙΔΡΥΜΑ FULLBRIGHT : HΠΑ 

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων ελληνικών 

πανεπιστημίων. Υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για µεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωµένες 
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Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστηµονικούς κλάδους. Προτεραιότητα δίνεται 

στους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, µε έµφαση στις ∆ιεθνείς 

Σχέσεις, στις Ελληνο-Αµερικανικές Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστήµες, στα Νοµικά, στη 

Βιβλιοθηκονοµία, στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισµού, στη Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία, στα Παιδαγωγικά, στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στις Περιβαντολογικές Σπουδές, στις 

Θετικές Επιστήμες και τη Τεχνολογία, στη ∆ηµοσιογραφία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 

και στις Αµερικανικές Σπουδές.  

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  

Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου  

 

Σκοπός υποτροφίας: Επιμόρφωση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό δημοδιδασκάλων και 

άλλων επιστημόνων κατά την κρίση της Ακαδημίας.  

Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". 

Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της 

Ελλάδος με προτίμηση πάντοτε μεταξύ των επιτυχόντων, των καταγόμενων από τα νησιά 

Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου και Επτανήσου.  

Διάρκεια υποτροφίας: Διετής. 

 

Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως  

 

Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την 

Ακαδημία. 

Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου 

Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν 

Καλώς". 

Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


