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Ι ∆ Ρ Υ Μ Α    Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ    Φ Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 

 

Το ΔΣ του Ιδρύματος προκηρύσσει το 5ο πρόγραμμα χορήγησης κατόπιν επιλογής πέντε (5) υποτροφιών 

ακαδημαϊκού έτους 2016/2017, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:  

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ* 

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλα τα επιστημονικά πεδία σε εγκεκριμένα προγράμματα πλήρους 

παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με 

ημερομηνία έναρξης σπουδών την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου 2016 και συνολική μέγιστη 

διάρκεια αυτή του ενός έτους (12 μήνες). Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 

 

Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού. Το ποσόν και η διάρκεια της μηνιαίας 

υποτροφίας κάθε δικαιούχου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα: 

A. Για τους υποτρόφους εσωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών 

διαβίωσης) ανέρχεται στα 300ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην ίδια πόλη 

με την κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτήν, ή σε 500 ευρώ, εάν το 

Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτήν της κατοικία της οικογένειας. Στους υποτρόφους των 

οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως 2.000 ευρώ, που θα 

καθορίζεται κατά περίπτωση. 

B. Για τους υποτρόφους εξωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών 

διαβίωσης) ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 800 λίρες Αγγλίας για την Μεγάλη Βρετανία 

και 1.200 δολάρια για τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Στους υποτρόφους των οποίων οι 

σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως 3.000 ευρώ, που καθορίζεται κατά 

περίπτωση. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 15/4/2016 

Ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της επιστολής ή του κούριερ. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της 

Δωδεκανήσου και έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.  

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων.  

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο αποφοίτησης με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς.  

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης (κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών). 

5. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή 

χώρες, ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. 

6. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εάν έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες 

σπουδές.  

7. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση ξένων γλωσσών.  

8. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: -να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή -να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή -να 

είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2016. Δεν χορηγείται αναστολή της 

υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. 

9. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ 

αποστάσεως παρακολούθησης. 

10. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2016 ή 1/10/2016, ανάλογα με την χώρα και το 

πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με 

βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που έχει επιλέξει ο 

υποψήφιος.  

11.Η μέγιστη χρονική διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται ως εξής: α) 24 μήνες (2 ακαδημαϊκά έτη) κατ 

ανώτατο όριο για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλην το δεύτερο έτος (και ανάλογα 

με την επίσημη διάρκεια του προγράμματος) η υποτροφία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 

ορισθέντος από το ΙΛΦ ποσού β) 36 μήνες (3 ακαδημαϊκά έτη) κατ ανώτατο όριο για σπουδές διδακτορικού 

επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλην το δεύτερο έτος και το τρίτο έτος η υποτροφία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% του ορισθέντος από το ΙΛΦ ποσού 

12. Υποτροφίες χορηγούνται και σε υποψήφιους που έχουν ήδη ξεκινήσει σπουδές εφόσον ο 

υπολειπόμενος μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών αυτού, από την έναρξη της 



3 

 

υποτροφίας είναι: α) για τους υποψήφιους του Προγράμματος Εξωτερικού: 9 μήνες τουλάχιστον, β) για 

του υποψήφιους του Προγράμματος Εσωτερικού: τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο για μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης και 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για διδακτορικό δίπλωμα, ή λοιπές ερευνητικές 

σπουδές. 

13. Για τη συνέχιση παράταση της υποτροφίας για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, ανεξαρτήτως 

διάρκειας, απαιτείται υποβολή νέας αυτοτελούς αίτησης,  η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής των νέων αιτήσεων και 

απόφαση του ΔΣ.  

14. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει κατ’ αρχήν 

επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στο Ίδρυμα: - Το πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου 

ή της Σχολής που θα φοιτήσει, ως και τον Κανονισμό Σπουδών από τον οποίο να αποδεικνύεται η διάρκεια 

φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, ο επιδιωκόμενος τίτλος σπουδών και η 

ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής/έρευνας, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει 

διδακτορικό/ερευνητικές σπουδές. - Έγγραφη δήλωση αν (κατά το χρόνο οριστικοποίησης της υποτροφίας) 

του προσφέρεται ή όχι υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία, και σε θετική περίπτωση 

το ύψος και η διάρκειά της. Η υποτροφία οριστικοποιείται και χορηγείται μετά τον έλεγχο των ανωτέρω 

δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν την αίτηση. Η 

αποστολή της αίτησης στην Γραμματεία δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 

μόνον εφ’ όσον υποβάλλονται εμπροθέσμως, είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμία παράλειψη), 

συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη 

προγράμματος υποτροφιών. Αποκλείονται της επιλογής όσοι έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά. 

Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης, 

-του ισχύοντος Κανονισμού και δίδει την συγκατάθεσή του στο Ίδρυμα για επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Προσοχή: Η ορθότητα και πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών που υποβάλει ο υποψήφιος, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Το Ίδρυμα 



4 

 

παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Το Ίδρυμα σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους υποψηφίους για την έγκαιρη 

προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.  

 

Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού) πρέπει 

να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση. Δεν απαιτείται μετάφραση των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.  

Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων αφού έχουν μελετήσει προσεχτικά το παρόν κείμενο υποβάλλουν 

την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά ως ακολούθως:  

Συμπληρώνουν και εκτυπώνουν:  

α) την αίτηση  

β) την υπεύθυνη δήλωση  

γ) την φόρμα των δικαιολογητικών 

που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org, τα αποστέλλουν μαζί με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο: ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ (λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου), ή β) με εταιρεία κούριερ, μέχρι και την 

15/04/2016 (εκτός από εκείνα τα δικαιολογητικά για τα οποία θεσπίζεται παράταση της υποβολής τους 

μέχρι το αργότερο την 16/05/2016) στην διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, Μαρασλή 21, 106 76 

Αθήνα. 

 

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

www.fanourakisfoundation.org, στο email:info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της 

Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00. 

 

**************************************************************************************** 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 15/04/2016 

 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΑΠΟΤΟΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η Γραμματεία ελέγχει αν οι αιτήσεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται 

http://www.fanourakisfoundation.org,/
mailto:info@fanourakisfoundation.org
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από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσες αιτήσεις πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

συγκεκριμένης προκήρυξης, ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική 

συγκριτική επιλογή και κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα 

δικαιολογητικά έγγραφα που αναλυτικά αναφέρει η προκήρυξη. Αποκλείονται της επιλογής όσοι έως την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  του Ιδρύματος εξετάζει τις αιτήσεις κατά κατηγορία και επίπεδο σπουδών και 

αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τις πραγματοποιηθείσες και τις επιδιωκόμενες σπουδές, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος οριστικοποιεί τον Πίνακα Επιτυχόντων.  

 

Εφόσον οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη η προσέλευσή τους στο τόπο που θα τους υποδειχτεί 

(γραφεία του ιδρύματος στην Κω ή την Αθήνα) είναι υποχρεωτική. Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος διαμένει σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 χλμ από το τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, αυτή 

μπορεί να διεξαχθεί μέσω Skype ή τηλεφωνικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την 

ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

αξιολόγηση της επιτροπής, και συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων και 

ιδιαίτερα ανάλογα με τα προσόντα, την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη, τις διακρίσεις, τις 

τυχόν ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Συγκεκριμένα, αποφασίζει για α) την παροχή ή όχι υποτροφίας και 

β) το ύψος της υποτροφίας, σε συνάρτηση με τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν 

ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ΙΛΦ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 

υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που είχε υποβάλει 

και ενέκρινε το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την 

απόλυτη κρίση του. 

 

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε όλους τους υποψήφιους με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ο πίνακας με  τα ονόματα των επιλεγέντων  αναρτάται και στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος επί 10 ημέρες εντός της οποίας επιτρέπεται η κατάθεση τυχόν ένστασης. 

 

Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφ’ όσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της 

σχετικής Προκήρυξης. 
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Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά μήνα στον υπότροφο, η δε καταβολή της αρχίζει μετά την υποβολή της 

βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή και των υπόλοιπων απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. 

 

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν ατομικά σε όλους τους υποψήφιους με μήνυμα  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εντός των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου 2016. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού πτυχίου/ 

διπλώματος: 

Βαθμός πτυχίου:  

1) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ: Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/ διπλώματος:  

ΧΩΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 
 

Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 6,50/10 
 

Πανεπιστήμια άλλων χωρών 

Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από τον 

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
 

 
 

 
 

2) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (& ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ): Ελάχιστος 

απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/ διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος:  

ΧΩΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
 

Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ (τουλάχιστον) Λίαν Καλώς 
 

Πανεπιστήμια άλλων χωρών 

Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από τον 

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
 

 
 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

15/04/2016 
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ:  τα δικαιολογητικά [7], [8], [9] και [11] μπορούν να υποβληθούν μέχρι 

και 16/05/2016 

 

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

[Προσοχή: Απαιτούνται απλές, μη επικυρωμένες φωτοτυπίες των εγγράφων, μεγέθους Α4. Τα 

δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική 

ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνουν δεκτά. Τα δικαιολογητικά 

εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής με την σειρά που αναφέρονται. Εάν κάποιο από αυτά δεν 

αποσταλεί, θα αναφέρει ο υποψήφιος την αιτία της καθυστέρησης και τον χρόνο που θα το αποστείλει 

στο έντυπο που έχει συμπληρώσει και εκτυπώσει από την ιστοσελίδα το οποίο περιγράφει συνοπτικά τον 

αριθμό των δικαιολογητικών. Κάθε δικαιολογητικό, εάν υπερβαίνει την μία σελίδα, θα είναι συρραμμένο 

στην άνω αριστερή γωνία. Τα δικαιολογητικά δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ. 

Δεν γίνονται δεκτά οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά (βεβαιώσεις βραβεύσεων/διακρίσεων, 

συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λπ.), τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη] 

 

1) Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, την οποία συρράπτουν στο έντυπο της αίτησης.  

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (οι ομογενείς θα πρέπει να αποστείλουν: αντίγραφο ειδικού 

δελτίου ταυτότητας ομογενούς). 

3) Αντίγραφο του Δημοτολογίου Κω/Χάλκης  και Πιστοποιητικό Εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει 

α) είτε ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος  τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, είτε ότι οι γονείς του 

είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον τα τελευταία δέκα έτη, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατ’ 

εξαίρεση το προαπαιτούμενο της καταγωγής του υποψηφίου από τις νήσους Κω ή Χάλκη, μπορεί να 

αποδεικνύεται από όποια άλλα έγγραφα προσκομίσει ο υποψήφιος, τα οποία θα αποδεικνύουν την 

καταγωγή των προγόνων του [μέχρι και δύο γενεές (παππούς-γιαγιά)] από τις νήσους Κω/Χάλκη. 

4) Aντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του υποψηφίου 

και της οικογένειάς του, καθώς και Ε1,Ε3 & Ε9 του ιδίου του υποψήφιου και των γονέων του ή της/του 

συζύγου (των  τελευταίων  δύο  οικονομικών  ετών). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια 

εφορία. Επισημαίνεται ότι το άθροισμα οικογενειακού και ατομικού εισοδήματος πρέπει να είναι 

μικρότερο των 30.000€. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται χωρίς να αξιολογηθεί. Eξαίρεση 

αποτελούν μόνο οι εξής περιπτώσεις: α) οι υποψήφιοι προερχόμενοι από οικογένειες με τρία (3) ή και 

περισσότερα παιδιά (προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) β) οι υποψήφιοι που 

αρίστευσαν στο τελευταίο τους πτυχίο και έγιναν αποδεκτοί σε 
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μεταπτυχιακό/διδακτορικό/μεταδιδακτορικό πρόγραμμα σε ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια 

διεθνώς. Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις το όριο συνολικού εισοδήματος θα ανέρχεται στις 40.000 

ευρώ. Όσοι ήδη έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση ακόμη 

και για απόκτηση διαφορετικού τίτλου σπουδών (π.χ. μετά από σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε 

διδακτορικές σπουδές κοκ). 

5)Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), στην ελληνική γλώσσα (περιλαμβάνει 

προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, 

δεξιότητες/επιπλέον προσόντα, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις/βραβεύσεις, συμμετοχή σε 

σεμινάρια/ συνέδρια).  

6) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε σε ομοταγές ίδρυμα του 

Εξωτερικού, συνοδεύεται από σχετική κρατική βεβαίωση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ). Οι υποψήφιοι που δεν θα 

έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και 15/04/2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης), 

υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να καταθέσουν στο Ίδρυμα το αντίγραφο πτυχίου τους ή την βεβαίωση 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους με τον τελικό βαθμό, το αργότερο μέχρι την 16/05/2016, διαφορετικά 

μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αίτηση θα αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης χωρίς 

άλλη ειδοποίηση.  

7) Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος [εάν έχει αποκτηθεί] (στο οποίο 

πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός ή η διάκριση, π.χ. Summa cum Laude, Distinction, Άριστα, κλπ.), ή σχετική 

βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, μαζί με βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι που δεν θα 

έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές τους έως 15/04/2015 πρέπει να υποβάλουν 

αναλυτική βαθμολογία ή έκθεση προόδου του τμήματος της σχολής ή του επόπτη καθηγητή μέχρι 

16/5/2015. Αν μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της υποτροφίας το Σεπτέμβριο του 2016 δεν έχει 

προσκομίσει αντίγραφο του σχετικού διπλώματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών η υποτροφία 

αναστέλλεται το αργότερο μέχρι την 31/10/2016, διαφορετικά μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας 

η υποτροφία θα ανακαλείται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Αν ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε σε ομοταγές 

ίδρυμα του Εξωτερικού, συνοδεύεται από σχετική κρατική βεβαίωση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ). 

8) Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. Προθεσμία υποβολής: το αργότερο μέχρι και 16/05/2016. 

9) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που έχουν προσωπική 

γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. Αποστέλλονται από τον υποψήφιο σφραγισμένες μαζί 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ή απ’ ευθείας από τους καθηγητές. Προθεσμία υποβολής: το αργότερο 

μέχρι και 16/05/2016. 

10) α. Για μεταπτυχιακές σπουδές: Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής (για όσους είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση) του Πανεπιστημίου ή της Σχολής το οποίο 

έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι (να αναφέρει τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση, τη διάρκεια 
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φοίτησης και το ετήσιο κόστος σπουδών),  

β. για διδακτορικές σπουδές:  I. βεβαίωση αποδοχής από το ΑΕΙ ή ΤΕΙ το οποίο έχουν επιλέξει οι 

υποψήφιοι (να αναφέρει τον εποπτεύοντα καθηγητή, το θέμα της διδακτορικής διατριβής/έρευνας, τη 

διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών), II. βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή για την εποπτεία 

της διδακτορικής διατριβής (για τους ήδη εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν 

αίτηση), III. ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 250 λέξεις (θεματική, στόχος και πρωτοτυπία 

της έρευνας, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα) IV. και κατάλογος δημοσιεύσεων που εφόσον υπάρχουν 

συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση. 

γ. για μεταδιδακτορικές, ερευνητικές σπουδές: Ι.βεβαίωση της Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή του Ερευνητικού 

Κέντρου/Φορέα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής δραστηριότητας του οποίου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα 

(σε περίπτωση ερευνητικής υποτροφίας) ΙΙ. ή βεβαίωση του επιβλέποντος Καθηγητή για την 

αποδοχή/εποπτεία της μεταδιδακτορικής έρευνας/ερευνητικού έργου, όπου θα αναφέρεται το θέμα της 

έρευνας ή το αντικείμενο του ερευνητικού έργου έως 250 λέξεις (θεματική, στόχος και πρωτοτυπία της 

έρευνας, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα). Προσοχή: Αν κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης ο υποψήφιος 

δεν είναι εγγεγραμμένος ή δεν έχει ακόμα αποδοχή από το Πανεπιστήμιο της επιλογής του, μπορεί 

εναλλακτικά να υποβάλει αντίγραφο της αλληλογραφίας του με αυτό, αρκεί να υποβάλει την επίσημη-

οριστική αποδοχή από το Πανεπιστήμιο/Σχολή το αργότερο μέχρι την 16/05/2016. 

11) Πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών (για το Πανεπιστήμιο που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην 

αίτησή του): Εκτύπωση πληροφοριών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (π.χ. διάρκεια φοίτησης, 

προϋποθέσεις εισαγωγής, προσφερόμενα μαθήματα κ.λπ.) από τις ιστοσελίδες των οικείων Σχολών στην 

Αγγλική γλώσσα (διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ανεπίσημη, έστω, μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα). Προθεσμία υποβολής: το αργότερο μέχρι και 16/05/2016. 

12) Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από το Ίδρυμα, μέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org, 

συμπληρώνεται από τον υποψήφιο, εκτυπώνεται και αποστέλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) στην 

οποία ο υποψήφιος δηλώνει:  

α) τα στοιχεία του επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών και το ετήσιο κόστος αυτών. 

β) αν λαμβάνει ή έχει ζητήσει υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), ή 

αν εξέπεσε αυτής λόγω υπαιτιότητάς του.  

γ) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του (θεωρείται ο αναγραφόμενος στη Δήλωση Ε1) 

Ο υποψήφιος αναλαμβάνει ρητώς την ευθύνη επιστροφής της καταβληθείσας υποτροφίας σε περίπτωση 

αναληθούς δηλώσεως, απόκρυψης ή μη έγκαιρης ενημέρωσης του Ιδρύματος σχετικά με τα παραπάνω.  

13) Βεβαίωση της Σχολής ή σχετικό έντυπο από την ιστοσελίδα της Σχολής για το συνολικό ετήσιο κόστος 

σπουδών.  

14) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους). 

http://www.fanourakisfoundation.org/
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15) Βεβαίωση από αρμόδια εφορία (σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

φορολογική δήλωση) 

16)Φόρμα δικαιολογητικών (διατίθεται από το Ίδρυμα, μέσω της ιστοσελίδας 

www.fanourakisfoundation.org,) η οποία συμπληρώνεται από τον υποψήφιο, εκτυπώνεται και 

αποστέλλεται υπογεγραμμένη μαζί με την αίτηση και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. 

 

* ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:  

 

Οι Ερευνητικές υποτροφίες είναι, είτε μεταδιδακτορικές, είτε αφορούν σε αυτοτελείς ερευνητικές μελέτες 

στο πλαίσιο Πανεπιστημιακού/Ερευνητικού φορέα σε συνδυασμό με εξειδικευμένα μαθήματα που 

οδηγούν σε λήψη πιστοποιητικού. Απαιτείται, οπωσδήποτε, εξειδικευμένη θεματική, που προωθεί την 

επιστημονική γνώση και ειδίκευση μέσα από επιστημονικά συνέδρια και εξειδικευμένη εκπαίδευση, που 

διευρύνουν την επιστημονική κατάρτιση και οδηγούν στη λήψη διπλώματος ή πιστοποιητικού 

παρακολούθησης και εποπτεύονται από Καθηγητή Πανεπιστημίου. 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η έρευνα προκειμένου να καλύπτεται από υποτροφία:  

α) Να έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας (βασικής, εφαρμοσμένης ή τεχνολογικής) ή την παροχή 

ειδικών επιστημονικών ή τεχνολογικών ή εκπαιδευτικών γνώσεων/υπηρεσιών. 

β) Να είναι συμβατό με την ακαδημαϊκή και επιστημονική δεοντολογία. 

γ) Να επιτηρείται από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας του επιστημονικού κλάδου του αφορά. 

δ) Να διοργανώνεται από αναγνωρισμένο φορέα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ) και να διέπεται 

από συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, προϋπολογισμό έργου και τυχόν ποσό προβλεπομένης 

συμμετοχής. 

 

Εφόσον, κατά την κρίση του Ιδρύματος, πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δύναται να χορηγηθεί 

στον υποψήφιο υποτροφία που θα καλύπτει είτε στο σύνολό τους, είτε μερικώς, το κόστος συμμετοχής στη 

διοργάνωση, τα έξοδα κίνησης, ως και την τυχόν απαιτούμενη δαπάνη διαμονής και διαβίωσης. 

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, η χορήγηση από το Ίδρυμα υποτροφιών για συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις με 

την ευρεία έννοια, εδράζεται στην αναγκαιότητα να ενθαρρυνθεί η δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση, 

προκειμένου να μην αποκλεισθεί καμία δυνατή αρωγή στην αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού 

των νήσων Κω και Χάλκης, αλλά και να ευνοηθεί -κατά το δυνατόν- η ανάπτυξη και η πρόοδος των τοπικών 

κοινωνιών των νήσων αυτών. 

http://www.fanourakisfoundation.org/

