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     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε 

αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με 

έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας 

Νικολαΐδης» ως ακολούθως: 

 

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας 

Μεταδιδακτορική Έρευνα Μία (1) 01.09.2022 έως 30.11.2022 24 διαδοχικοί μήνες 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι 

πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου. 

 

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18/05/2022. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  

διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3859 

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr 

 

  

                                            

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ 

 

       Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 

                                                                 Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

 

https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3859
mailto:diagwnismoi@iky.gr
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Anastasia Terzopoulou

From: Sofia Poulidaki <spoulidaki@iky.gr>
Sent: Thursday, March 31, 2022 11:31 AM
To: rector@uoa.gr; vrec-admin@uoa.gr; vrec-rd@uoa.gr; vrec-fin@uoa.gr; vrec-

acafir@uoa.gr; rector@mail.ntua.gr; cvsapoun@central.ntua.gr; 
chatzji@central.ntua.gr; dgindi@math.ntua.gr; r@aua.gr; vr1@aua.gr; vr2@aua.gr; 
vr3@aua.gr; bouranto@aueb.gr; vasdekis@aueb.gr; glekakos@aueb.gr; 
kdrakos@aueb.gr; vpap@aueb.gr; christina.koulouri@panteion.gr; 
vrector.finance@panteion.gr; vrector.acad@panteion.gr; 
vrector.research@panteion.gr; vrector.InAffairs@panteion.gr; akotios@unipi.gr; 
mkoutras@unipi.gr; gregory@unipi.gr; pantel@unipi.gr; rector@asfa.gr; vrector-
finance@asfa.gr; vrector-research@asfa.gr; vrector-admin@asfa.gr; rector@auth.gr; 
vice-rector-ec@auth.gr; vice-rector-ac@auth.gr; vice-rector-ad@auth.gr; vice-rector-
rc@auth.gr; katranid@uom.edu.gr; kyrkilis@uom.edu.gr; ealex@uom.edu.gr; 
dchand@uom.edu.gr; bouras@cti.gr; vrec_acad@upatras.gr; vrec_econ@upatras.gr; 
vrec_resd@upatras.gr; vrec_infra@upatras.gr; prytania@uoi.gr; mpasxop@cc.uoi.gr; 
sgeorgat@cc.uoi.gr; stavros@cs.uoi.gr; rector@uoc.gr; vrec-aca@uoc.gr; vrec-
research@uoc.gr; vrec-students@uoc.gr; vrec-fin@uoc.gr; rector@central.tuc.gr; 
vice-rector-academics@central.tuc.gr; vice-rector-finance@central.tuc.gr; vice-
rector-research@central.tuc.gr; rector@duth.gr; fmaris@civil.duth.gr; 
rmsandal@mbg.duth.gr; zgabriil@helit.duth.gr; michal@phyed.duth.gr; 
rector@aegean.gr; vice-rector-aa@aegean.gr; vice-rector-aasw@aegean.gr; vice-
rector-rlll@aegean.gr; vice-rector-fpd@aegean.gr; rector@ionio.gr; vice-rector-
fi@ionio.gr; vice-rector-adm@ionio.gr; vice-rector-ac@ionio.gr; vice-rector-
res@ionio.gr; prytanis@uth.gr; vrec-rd@uth.gr; vrec-econ@uth.gr; vrec-
academic@uth.gr; vrec-adm@uth.gr; rector@hua.gr; vrector_acad@hua.gr; 
vrector_stud@hua.gr; vrector_research@hua.gr; president@eap.gr; vice-
president_acad@eap.gr; vice-president_res@eap.gr; vice-president_fin@eap.gr; 
rector@uop.gr; tsiaras@uop.gr; gl@uop.gr; gjb_andreiomenos@hotmail.com; 
zygas@uop.gr; rector@uowm.gr; aspirtou@uowm.gr; nsariannidis@uowm.gr; 
smaropoulos@uowm.gr; giordanidis@uowm.gr; Athanassios Kaissis AUTh; 
Aggelopoulos Stamatis; karapant@otenet.gr; kmakrido@law.auth.gr; Bandekas 
Dimitrios; rector@uniwa.gr; vrector-academic@uniwa.gr; vrector-finance@uniwa.gr; 
vrector-admin@uniwa.gr; vrector-research@uniwa.gr; rector@hmu.gr; 
vrectoredu@hmu.gr; tmanios@hmu.gr; npapadogiannis@hmu.gr; 
vrectorresearch@hmu.gr; rector@aueb.gr; vicerector-acad@aueb.gr; vicerector-
econ@aueb.gr; vicerector-growth@aueb.gr; rector@panteion.gr; rector@unipi.gr; 
prytan@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; pdimopoulos@upatras.gr; 
marangos@upatras.gr; talbanis@uoi.gr; kontak@med.uoc.gr; kosioris@math.uoc.gr; 
pavlidis@uoc.gr; d.milonakis@uoc.gr; spanoudakis@uoc.gr; kalli@mred.tuc.gr; 
mzervakis@isc.tuc.gr; polych@med.duth.gr; floros@ionio.gr; zmamur@uth.gr; 
laliotou@uth.gr; billinis@uth.gr; ytheo@uth.gr; pstefano@uth.gr; mara@hua.gr; 
katsis@uop.gr; andreiom@uop.gr; theodoul@uowm.gr; Chair's Office; Stamatis 
Aggelopoulos; edrakakis@hmu.gr; cfloros@hmu.gr

Cc: eirini ntroutsa; Dimitrios Safarikas; Stamatina Bikaki
Subject: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Attachments: Ανακοίνωση Νικολαίδη 2022-23.pdf

Aξιότιμοι κύριοι 
Αξιότιμες κυρίες  
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος 
Λεωνίδας Νικολαΐδης που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προς ενημέρωση των δυνητικά ενδιαφερόμενων. 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
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Με εκτίμηση, 
 
Σοφία Πουλιδάκη 
Τμήμα Διαγωνισμών/ΙΚΥ 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | 14234 Νέα Ιωνία  

Tel: 0030 210 3726 395 
Mail: spoulidaki@iky.gr 

   
  
 
 


