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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 08/05/18
1) Μία φωτογραφία µεγέθους ταυτότητας
2) Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
3) Αντίγραφο Δηµοτολογίου Κω/Χάλκης
4) Πιστοποιητικό Γέννησης
5) Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Κω/Χάλκης
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κω/Χάλκης
7) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων του τελευταίου
φορολογικού έτους αµφοτέρων των γονέων του, (ακόµα και αν έχει επέλθει διάζευξη ή διάσταση αυτών),
καθώς και του ιδίου υποψηφίου, (αν αυτός υποβάλλει φορολογική δήλωση) και του/της συζύγου του. Το
άθροισµα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 35.000 ευρώ.
Εξαίρεση αποτελούν α) οι υποψήφιοι προερχόµενοι από οικογένειες µε τρία (3) ή και περισσότερα παιδιά,
β) οι υποψήφιοι που αρίστευσαν στο τελευταίο τους πτυχίο και έγιναν αποδεκτοί σε
µεταπτυχιακό/διδακτορικό/µεταδιδακτορικό/ερευνητικό πρόγραµµα σε ένα από τα 50 καλύτερα
πανεπιστήµια διεθνώς µε τη σειρά που αυτά εµφανίζονται στον ισχύοντα πίνακα των «Τhe Times Ηigher
Education World University Rankings», γ) οι προερχόµενοι από οικογένειες που αποδεδειγµένα
σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερα παιδιά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για
υποτροφία. Για τις περιπτώσεις αυτές το όριο συνολικού εισοδήµατος ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.
8) Τα έντυπα Ε3, Ε5, Φ01-010 του ιδίου έτους µόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή οι γονείς
του ή ένας από τους γονείς του υποψηφίου ή ο/η σύζυγός του είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µέλη
εταιρειών.
9) Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου καθώς και του/της
συζύγου του ή αντίγραφο αυτών που έχουν υποβληθεί µε το έντυπο Ε9, καθώς και Εκκαθαριστικό Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) όπως αυτά εµφανίζονται την 1η Ιανουαρίου του ηµερολογιακού
έτους της προκήρυξης.
10) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος: (i.) είτε δεν υποβάλλει ατοµική φορολογική δήλωση, (ii). είτε δεν
έχει ατοµική ακίνητη περιουσία, (iii.) είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα δηλώσει µε Υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75),µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η
αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη
δήλωση δε θα λαµβάνεται υπόψη.
11) Αντίγραφο βασικού πτυχίου και τυχόν µεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Οι τίτλοι του εξωτερικού
λαµβάνονται υπόψη µόνο αν συνοδεύονται από την επίσηµη µετάφραση και αντίστοιχη πράξη
αναγνώρισης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. καθώς και
από την αντίστοιχη βαθµολογία.
12) Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήµιο υποδοχής ή επιστολή αποδοχής κατά τα αναλυτικά
αναφερόµενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018-2019.
13) Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου ή τη Σχολή Υποδοχής.
14) Τον Κανονισµό του προγράµµατος ώστε να προκύπτει η ακριβής διάρκεια του προγράµµατος, οι
υποχρεώσεις τους και το κόστος διδάκτρων.
15) Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας
16) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (2 σελίδες το ανώτερο), στο οποίο ο υποψήφιος θα αποτιµά την έως
τώρα ακαδηµαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριµένο
πρόγραµµα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή
συνδέεται µε τα µελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις.

17) Δύο συστατικές επιστολές :α) για µεταπτυχιακό : η µία να προέρχεται από µέλος ΔΕΠ της σχολής που
τελείωσε ο υποψήφιος και να τεκµηριώνει την ικανότητά του για µεταπτυχιακές σπουδές, β) για
διδακτορικό έρευνα :και οι δύο συστατικές να προέρχονται από καθηγητές που θα τεκµηριώνουν την
ικανότητα των υποψηφίων για εκπόνηση διατριβής καθώς και την πρωτοτυπία και το επιστηµονικό
ενδιαφέρον του θέµατός επιλογής τους. Γ) γ) για ερευνητικές σπουδές εκτός από τις δύο συστατικές
επιστολές που θα προέρχονται από καθηγητές τους που να τεκµηριώνουν την ικανότητά τους για
εκπόνηση ερευνητικής εργασίας καθώς και την πρωτοτυπία και το επιστηµονικό ενδιαφέρον του
θέµατός της, να υποβάλλουν και βεβαίωση ότι την εποπτεία του έργου τους την έχει επιβλέπον µέλος
ΔΕΠ ή ανάλογης βαθµίδας ερευνητής αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της Ελλάδας ή του
εξωτερικού. Επιπλέον για τις υποτροφίες έρευνας είναι υποχρεωτικό να υποβάλλουν οι υποψήφιοι
σχετική επιστηµονική έκθεση µαζί µε τις όποιες δηµοσιεύσεις προκύψουν. Απαιτείται τουλάχιστον µία
(1) δηµοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου µε κριτές (ή επίσηµη επιστολή αποδοχής της δηµοσίευσης) ή
µία (1) δηµοσίευση σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές (ή επίσηµη επιστολή αποδοχής της
δηµοσίευσης) ή δηµοσίευση σε ηλεκτρονική σελίδα αναγνωρισµένου ερευνητικού φορέα.
18) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
19) Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, µε την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι :
α) όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία και έγγραφα είναι αληθή
β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και διατάξεις της προκήρυξης και του Κανονισµού
Υποτροφιών και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του Ιδρύµατος
γ) ότι δίνει τη συγκατάθεσή του στο Ίδρυµα για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των σκοπών του, των
δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την αναζήτηση και χρήση πληροφοριών σχετικών µε
κάθε είδους οικονοµική ενίσχυση που λαµβάνει ή θα λαµβάνει ο υποψήφιος κατά την διάρκεια της από το
Ίδρυµα χορηγηθείσας υποτροφίας.
δ) ότι δεν λαµβάνει ούτε πρόκειται να λάβει υποτροφία από άλλους φορείς για τον ίδιο κύκλο σπουδών

