
Δελτίο Τύπου Προέδρου-Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ/ΕΤΕ 

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 

θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου 

κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη 

Θεσσαλονίκη.  

 

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. 

 

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν  στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς: 

• Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά 

• Πληροφορική 

• Θετικές Επιστήμες 

• Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στoν ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://applications.iky.gr, από Τρίτη 11/12/2018 έως και τις 21/12/2018 και ώρα 13.00 και στη συνέχεια να 

αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών) φάκελο 

υποψηφιότητας (εκτυπωμένη αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και τις 27/12/2018 

(σφραγίδα ταχυδρομείου).  

 

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:   https://www.iky.gr/el/upotrofies-

gr/metaptuxiako-gr/iky-ete-2-2/2018-2019.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. 

Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355, καθώς και στο email: 

infoteam@iky.gr 

 

Σημαντική επισήμανση: Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων οι υποψήφιοι καλούνται να 

φροντίσουν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν από τις Γραμματείες των Σχολών. Σε 

περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των 

δικαιολογητικών στο ΙΚΥ, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 

αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χορήγησης του εν λόγω δικαιολογητικού από τη 

Γραμματεία. 

    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ 
 

    Κυριάκος Αθανασίου 
              Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

( ΙΚΥ) 
------ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             
 

 

 

 

Νέα Ιωνία 10/12/2018 

Α. Π.: 23988 
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