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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ί∆ΡΥΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.4.2015. 

 

 

Το Ίδρυµα προτίθεται να υποστηρίξει οικονοµικά για το Ακαδηµαϊκό 

έτος 2015-2016 µεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων του 

εξωτερικού και ερευνητές.  

 

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση 

σε τέσσερεις µεταπτυχιακούς φοιτητές µέχρι 6.000 € στον καθένα.  

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονοµική 

ενίσχυση σε οκτώ µεταπτυχιακούς φοιτητές µέχρι 12.000 € στον καθένα.  

 

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: Πτυχίο 

από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε βαθµό τουλάχιστον 8/10 ή 

ισότιµη βαθµολογία από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια του Εξωτερικού. 

Βεβαίωση του Πανεπιστηµίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί. 

Εµπεριστατωµένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί 

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. ∆ύο συστατικές επιστολές 

πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυµα. Πτυχία 

δύο ξένων γλωσσών. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος 

ιδίων και γονέων.  

 

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές 

µέχρι 6.000 € στον καθένα. Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα 

ακόλουθα: ∆ιδακτορικό δίπλωµα µε βαθµό Άριστα. Εµπεριστατωµένη 

πρόταση έρευνας. ∆ύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι 

οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυµα. Πτυχία δύο ξένων γλωσσών. 

Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος ιδίων και γονέων.  

 

∆. Στη µνήµη του Βασιλείου Τρίχα: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε 

έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τοµέα των θετικών 

επιστηµών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  

 

Ε. Στη µνήµη της Ναυσικάς Τρίχα: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε 

έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τοµέα των θεωρητικών 

επιστηµών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  

 

ΣΤ. Στη µνήµη του ∆ηµήτρη Τριχόπουλου: Θα δοθεί οικονοµική 

ενίσχυση σε έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τοµέα της 

Ιατρικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  
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Ζ. Στη µνήµη του Θάνου Βέλτσου: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε 

έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τοµέα της Ιατρικής, είτε 

στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  

Η. Στη µνήµη του Ίωνος ∆ηµητρίου: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε 

έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τοµέα του Πολιτικού 

Μηχανικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  

Θ. ∆ωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε: Θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε τρεις 

µεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο 

εξωτερικό.  

Οι υποψήφιοι (∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η & Θ) θα πρέπει να υποβάλουν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α/Β και 

Γ).  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος θα καλέσει για συνέντευξη στα 

γραφεία του Ιδρύµατος µόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε 

πρώτο στάδιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 

καλούνται να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία του Ιδρύµατος, 

Λυσικράτους 12, στην Πλάκα, τηλ. 210. 32 28 922, φαξ 210. 32 53 461, 

e-mail: info@ipep-gr.org.  
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.4.2015. 
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