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ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 -2019 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
To Ίδρυµα Λοχαγού Φανουράκη, κάθε ακαδηµαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες για 
µεταπτυχιακές, διδακτορικές, µεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
Οι υποτροφίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό και διέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις, προκηρύσσονται κατ’ έτος από το Διοικητικό Συµβούλιο του 
Ιδρύµατος ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του, ανακοινώνονται δε στον τύπο και 
δηµοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Ιδρύµατος. 
ΑΡΘΡΟ 1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1. Όταν καταρτίζεται ο Οικονοµικός Προϋπολογισµός του Ιδρύµατος του εποµένου 
έτους, το ΔΣ του Ιδρύµατος, µε απόφασή του, καθορίζει το ποσόν των υποτροφιών 
που θα διατεθεί και στη συνέχεια προκηρύσσει δηµόσια τις υποτροφίες, ορίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
µετά την σχετική επί του θέµατος εισήγηση της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής 
υποτρόφων. 

2. Η προκήρυξη υποβάλλεται προς έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου 
Οικονοµικών και στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και µετά την έγκρισή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος, 1 
την ιστοσελίδα της αρµόδιας αρχής και δηµοσιεύεται σε µία εφηµερίδα 
πανελλαδικής κυκλοφορίας. 
Επιπλέον η προκήρυξη αναρτάται στα γραφεία του ιδρύµατος, στους πίνακες 
ανακοινώσεων των Δηµοτικών Καταστηµάτων των Δήµων Κω και Χάλκης και 
κοινοποιείται προς όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

3. Η ίδια προκήρυξη, µετά την έγκρισή δηµοσιεύεται τρείς φορές στον τοπικό τύπο 
σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την λήξη της ηµεροµηνίας 
υποβολής των αιτήσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται µόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται 
δεκτές αιτήσεις, που αφορούν σε σπουδές εξ αποστάσεως ή µερικής παρακολούθησης, ούτε 
για συνέχιση προγραµµάτων σπουδών που έχουν ήδη ξεκινήσει. 
2. Ο αριθµός των υποτροφιών που θα χορηγούνται κάθε ακαδηµαϊκό έτος θα εξαρτάται από 
τις οικονοµικές δυνατότητες του Ιδρύµατος όπως αυτές θα προϋπολογίζονται ετησίως για 
τον σκοπό αυτόν. 
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαιούχοι είναι µόνο οι υποψήφιοι που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι Έλληνες το 
γένος, εφόσον κατάγονται µε γέννηση από τα νησιά Κω ή Χάλκη Δωδεκανήσου, 
(προσκοµίζεται πιστοποιητικό γέννησης), ή κατάγονται από τα νησιά αυτά τουλάχιστον ο 
ένας από τους δύο γονείς ή ο ένας από τους δύο γονείς των γονέων τους. Υποψήφιοι µπορεί 
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να είναι και όσοι κατέστησαν οι ίδιοι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών αυτών µεταγενέστερα της 
γέννησής τους, εφόσον όµως απέκτησαν την δηµοτικότητα δέκα έξι (16) πλήρη 
ηµερολογιακά έτη πριν την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή. Ειδικά για την απόδειξη της 
δηµοτικότητας των προερχοµένων από Χάλκη υποψηφίων , γίνονται δεκτά τα έγγραφα που ο 
Δήµος εκδίδει για το σκοπό αυτόν και βεβαιώνουν την γέννηση, διαµονή και φοίτηση του 
υποψηφίου στην Χάλκη, ακόµη και αν δεν έχει συµπληρώσει τα προαπαιτούµενα χρόνια 
δηµοτικότητας. 
2. Κατ εξαίρεση, προβλέπεται η κατά προτεραιότητα χορήγηση µίας υποτροφίας όσων 
υποψηφίων κατάγονται από τη νήσο Χάλκη έναντι αυτών που κατάγονται από την νήσο Κω, 
δεδοµένου ότι σε σύγκριση µε την πιο ανεπτυγµένη οικονοµικά νήσο της Κω, η τοπική 
κοινωνία της Χάλκης έχει µεγαλύτερη ανάγκη από την κοινωνική ανταποδοτικότητα των εξ 
αυτής υποτρόφων προς τον τόπο τους. Συγκεκριµένα θα επιλέγεται ένας κατ’ έτος 
υποψήφιος µε καταγωγή από την Χάλκη ανεξάρτητα από την βαθµολογία του πτυχίου, αρκεί 
να είναι ίση ή ανώτερη του 6,5. Σε περίπτωση που υποβληθούν 2 ή περισσότερες 
υποψηφιότητες Χαλκητών η εξαίρεση θα ισχύει µόνο για τον έχοντα την µεταξύ τους 
υψηλότερη βαθµολογία. 
3. Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ είναι χρηµατικές 
και αφορούν στην µερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συµµετοχή τους στις δαπάνες 
σπουδών για το ακαδηµαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας. 
4. Δικαίωµα λήψης υποτροφίας θα έχουν κατά κανόνα πέντε (5) νέοι και νέες, κατ’ έτος, 
πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακού Τοµέα ή Τεχνολογικού 
Τοµέα της ηµεδαπής ή/και πτυχιούχοι αναγνωρισµένων ως οµοταγών προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής για να πραγµατοποιήσουν µεταπτυχιακές, διδακτορικές, 2 
µεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές στην χώρα επιλογής τους. 
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε τεκµηριωµένη απόφασή του, ανάλογα µε τις 
οικονοµικές δυνατότητες του Ιδρύµατος να αυξοµειώνει τον αριθµό των χορηγουµένων 
ετησίως υποτροφιών. 
6. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι υποψήφιοι ηλικίας έως και τριάντα ετών 
(συµπληρωµένων έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης). Εξαιρετικά για ερευνητικές 
 σπουδές, δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι υποψήφιοι ηλικίας έως και σαράντα ετών 
(συµπληρωµένων έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης). 
7. 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 για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας. 
8. Όσοι ήδη έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ δεν µπορούν να 
υποβάλλουν νέα αίτηση ακόµη και για απόκτηση διαφορετικού τίτλου σπουδών (π.χ. µετά 
από σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου σε διδακτορικές σπουδές κοκ). 
9. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να µην κατέχουν έµµισθη θέση στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο 
τοµέα, ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελµα κατά την διάρκεια της υποτροφίας προκειµένου να 
µην παρακωλύεται η παρακολούθηση και ικανοποιητική πορεία των σπουδών τους. Όλοι οι 
υποψήφιοι υπότροφοι µεταπτυχιακών/διδακτορικών/ερευνητικών σπουδών θα πρέπει να 
δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν χρηµατοδοτούνται από άλλη πηγή και οι ίδιοι δεν έχουν 
αποκτήσει εισόδηµα από έµµισθη θέση εργασίας στο Δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή άλλη 
πηγή. 
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ΑΡΘΡΟ 4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
Τα κριτήρια επιλογής που οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αιτήσεως θα πρέπει να 
καλύπτουν σωρευτικά είναι τα εξής: 
 1. Ακαδηµαϊκά κριτήρια 
α. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι όσοι έχουν περατώσει µε επιτυχία τις σπουδές τους µε 
βαθµό επίδοσης τουλάχιστον λίαν καλώς, (ήτοι τουλάχιστον 6,50) εφόσον προέρχονται από 
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή ισότιµη βαθµολογία αλλοδαπού ΑΕΙ. 
β. Στην περίπτωση κατοχής δύο βασικών πτυχίων σπουδών θα λαµβάνεται υπόψη το πτυχίο 
µε τον υψηλότερο βαθµό. 
γ. Σε περίπτωση ισόβαθµης ακαδηµαϊκής βαθµολογίας, προτεραιότητα δίδεται σε 
υποψηφίους καταγόµενους από την Χάλκη. 
 2.Οικονοµικά κριτήρια 
α. Λαµβάνεται υπόψη η περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα (έλλειψη αναγκαίων ιδίων 
πόρων) των υποψηφίων να αντιµετωπίσουν τις σκοπούµενες σπουδές. 
β. Η οικονοµική κατάσταση κάθε υποψήφιου εξετάζεται µε βάση το τελευταίο φορολογικό 
έτος και προκύπτει από το άθροισµα του φορολογητέου εισοδήµατος του υποψηφίου και 
αµφότερων των γονέων του ή του υποψηφίου και του/της συζύγου του (αν ο υποψήφιος για 
υποτροφία είναι έγγαµος), το άθροισµα των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 
35.000 ευρώ. 
γ. Oι αιτήσεις υποψηφίων, που το άθροισµα του ατοµικού και οικογενειακού εισοδήµατος 
υπερβαίνει το ποσό των 35.000 €, θα απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν. 
δ) Eξαίρεση αποτελούν µόνο οι εξής περιπτώσεις: i. οι υποψήφιοι προερχόµενοι από 
οικογένειες µε τρία (3) ή και περισσότερα παιδιά, ii. οι υποψήφιοι που αρίστευσαν στο 3 
τελευταίο τους πτυχίο και έγιναν αποδεκτοί σε 
µεταπτυχιακό/διδακτορικό/µεταδιδακτορικό/ερευνητικό πρόγραµµα σε ένα από τα 50 
καλύτερα πανεπιστήµια διεθνώς όπως αυτά εµφανίζονται στον ισχύοντα πίνακα των «Τhe 
Times Ηigher Education World University Rankings», iii. Οι προερχόµενοι από οικογένειες 
που σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερα παιδιά κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης για υποτροφία. Η περίπτωση iii, αφορά υποψηφίους οι οποίοι έχουν άγαµα 
αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίζουν µαζί µε το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σχετική βεβαίωση φοίτησης των αδελφών 
τους, στην οποία πιστοποιούνται οι σπουδές τους κατά το τρέχον εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 
έτους υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 
παραπάνω ορίου ηλικίας (24ου) ορίζεται η 31/12 του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου 
λαµβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. 
Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i, ii, iii) το όριο συνολικού εισοδήµατος θα ανέρχεται 
στις 40.000 ευρώ. 
 3. Συνεκτιµώµενα κριτήρια 
α. Η πραγµατική δυνατότητα του υποψηφίου να αφιερωθεί χωρίς περισπασµούς στις 
σπουδές του κατά την διάρκεια της υποτροφίας. Προκειµένου να αξιολογήσει αυτήν το 
Ίδρυµα (εκτός από τα αναφερόµενα δικαιολογητικά του οικείου άρθρου των Eιδικών 
Διατάξεων του παρόντος Kανονισµού) δύναται να απαιτήσει την προσκόµιση οποιουδήποτε 
επιπλέον οικονοµικού εγγράφου, όπως, ενδεικτικά, έγγραφα που να πιστοποιούν τη 
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µετεγκατάσταση στον τόπο σπουδών, δικαστικά έγγραφα σε περίπτωση διαζευγµένων 
γονέων, κ.α. 
β. Το ΔΣ κατά τη κρίση του λαµβάνει σοβαρά υπόψη την ανταποδοτικότητα των σπουδών 
των υποψηφίων για την Κω και την Χάλκη. Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ µπορεί να προβλέπει µε 
την προκήρυξη 2 κατ’ ανώτατο όριο ερευνητικές υποτροφίες σε συγκεκριµένα γνωστικά 
αντικείµενα µε στόχευση την τοπική κοινωνική ανταποδοτικότητα. 
γ. Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
1. Οι υποτροφίες (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Ιδρύµατος, του νόµου και 
του από 18-8-1941 Κανονιστικού διατάγµατος, χορηγούνται χωρίς διαγωνισµό, µε επιλογή 
που διενεργείται από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία για το σκοπό αυτό έχει ορισθεί 
µε προηγούµενη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µεταξύ των µελών 
του βοηθούµενη από τον νοµικό σύµβουλο και την γραµµατέα. 
2) Οι ηλεκτρονικά υποβαλλόµενες αιτήσεις έχουν καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 
οριζόµενη στην εκάστοτε προκήρυξη. Καµία προσθήκη ή αντικατάσταση εγγράφου δεν 
γίνεται δεκτή µετά την ηµεροµηνία αυτή. Όσες ηλεκτρονικές αιτήσεις πληρούν όλους τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης, και συνοδεύονται από όλα 
 ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναλυτικά αναφέρει η προκήρυξη ακολουθούν 
την προβλεπόµενη διαδικασία αξιολόγησης. Απορρίπτονται αυτοµάτως χωρίς ειδοποίηση 
 του υποψηφίου οι αιτήσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά. 
3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποψηφιότητες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, 
κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά αξιολόγησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 4 
4) Η Επιτροπή δύναται µε την βοήθεια των υπηρεσιών του ΙΛΦ να καλέσει κατά την κρίση της 
σε συνέντευξη υποψηφίους υποτρόφους, αν επισηµάνει σηµεία που απαιτούν περαιτέρω 
διερεύνηση µε στόχο την δηµιουργία πληρέστερης εικόνας των υποψηφίων και την 
αποσαφήνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες σχετικά µε την 
υποψηφιότητά τους. Οι συνεντεύξεις γίνονται µε προσέλευση στα γραφεία του Ιδρύµατος ή 
µέσω skype ή τηλεφωνικά και είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο. 
5) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση 
στο Διοικητικό Συµβούλιο τον πίνακα µε τα ονόµατα των υποψηφίων και εισηγείται τους 
επικρατέστερους προς ανακήρυξη υποτρόφους. Η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφίας ορίζεται µε βάση την κατάταξη 
των υποψηφίων ανάλογα µε τον βαθµό των πτυχίων τους κατά φθίνουσα σειρά. 
6) Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη 
κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση της Επιτροπής, 
τις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου και την εκάστοτε προκήρυξη. 
7) Η ληφθείσα απόφαση µε τα ονόµατα και την κατάταξη των υποτρόφων αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και παραµένει ανηρτηµένη επί δέκα ηµερολογιακές ηµέρες. Μέσα 
σε αυτό αποκλειστικά το χρονικό διάστηµα, το οποίο λήγει ώρα 16.00 της τελευταίας 
ηµέρας, οι απορριφθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην 
γραµµατεία του Ιδρύµατος ενστάσεις κατά της επιλογής. Τονίζεται ότι νέα δικαιολογητικά τα 
οποία τυχόν υποβάλουν οι ενιστάµενοι για πρώτη φορά µε την ένστασή τους εφόσον 
συγκαταλέγονται µεταξύ αυτών που όφειλαν να συνυποβάλλουν µε την αίτησή τους 
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θεωρούνται εκπρόθεσµα και δεν λαµβάνονται υπόψη. Το Διοικητικό Συµβούλιο εξετάζει και 
αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό επί των ενστάσεων. 
8) Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου υποβάλλεται προς έγκριση και οριστική απονοµή 
των υποτροφιών στην εποπτεύουσα αρχή του Υπ. Οικονοµικών η οποία προβαίνει στην 
τελική ανακήρυξη των υποτρόφων καθώς επίσης υποβάλλεται και στην αρµόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μόνο η έγκριση του 
Υπουργείου Οικονοµικών οριστικοποιεί τον πίνακα των υποτρόφων ο οποίος και αναρτάται 
στην συνέχεια στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος. 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
1.Σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης/Μεταπτυχιακού 
Τίτλου (Master, Mphil. Ή άλλα ισότιµα διπλώµατα) 
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες. 
2. Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος (PhD, Doctorat ή άλλα ισότιµα 
διπλώµατα) 
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, σε υποψήφιους 
µε προσανατολισµό στην ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία, που εφόσον έχουν ολοκληρώσει µε 
ιδιαίτερη επιτυχία τις πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές τους (βαθµολογία τουλάχιστον 
7,5). 
3. Μεταδιδακτορικές ή άλλες ερευνητικές σπουδές 5 
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, σε υποψήφιους 
µε προσανατολισµό στην έρευνα, που έχουν ολοκληρώσει µε ιδιαίτερη επιτυχία τις 
πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές τους. Το ΔΣ προσµετρά ιδιαίτερα θετικά τις αιτήσεις 
για ερευνητικές υποτροφίες σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα µε στόχευση την τοπική, 
κοινωνική ανταποδοτικότητα. 
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Με βάση την ετήσια προκήρυξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα στην 
καθορισµένη µε την εκάστοτε προκήρυξη προθεσµία, µαζί µε την αίτησή τους και όλα τα 
προβλεπόµενα µε την προκήρυξη δικαιολογητικά για να νοµιµοποιηθεί η αίτηση 
υποψηφιότητάς τους και να αξιολογηθεί περαιτέρω. Ειδικότερα: 
1. Η υποβολή των αιτήσεων µαζί µε το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται µόνον 
ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του www.fanourakisfoundation.org και σύµφωνα µε την 
οριζόµενη ηµεροµηνία στην εκάστοτε προκήρυξη κάθε ηµερολογιακού έτους. 
2. Αιτήσεις ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής δεν θα γίνονται δεκτά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σκαναρισµένα το καθένα ξεχωριστά και µόνον σε µορφή pdf, 
ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν επικυρωµένα αντίγραφα. Τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται. Τα πρωτότυπα έγγραφα τηρούνται 
στην διάθεση της γραµµατείας του Ιδρύµατος, που µπορεί να ζητήσει να τα προσκοµίσουν 
ώστε βάσει αυτών να εξάγει αντίγραφα. 
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3. Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι όλα ανεξαιρέτως στην Ελληνική ή 
στην Αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. 
4. Κάθε υποψήφιος, µαζί µε την αίτησή του είναι υποχρεωµένος να καταθέτει και υπεύθυνη 
δήλωση του ν 1599/86, µε την οποία δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι: α) Όλα τα 
υποβαλλόµενα στοιχεία και έγγραφα είναι αληθή, β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους και διατάξεις της προκήρυξης και του Κανονισµού Υποτροφιών και τις αποφάσεις των 
αρµοδίων οργάνων του Ιδρύµατος, γ) 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) Δεν λαµβάνει ούτε πρόκειται να λάβει υποτροφία από άλλους 
φορείς για τον ίδιο κύκλο σπουδών. 
5. Τα έγγραφα που πιστοποιούν την πολυτεκνική ιδιότητα του υποψηφίου, (πιστοποιητικά 
οικογενειακής κατάστασης κλπ), πρέπει να έχουν εκδοθεί έως και ένα µήνα πριν από την 
καθορισµένη ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη. 
6. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Οι τίτλοι του 
εξωτερικού λαµβάνονται υπόψη µόνο αν συνοδεύονται από την 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. 
7. Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήµιο υποδοχής άλλως επιστολή αποδοχής. 
8. Εκτύπωση του αναλυτικού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών από την ιστοσελίδα 6 
του Πανεπιστηµίου ή τη Σχολή Υποδοχή. 
9. Τον κανονισµό του προγράµµατος που θα παρακολουθήσουν ώστε να προκύπτει η 
ακριβής διάρκεια του προγράµµατος, οι υποχρεώσεις τους και το κόστος διδάκτρων. 
10. α) Οι υποψήφιοι υπότροφοι µεταπτυχιακών προγραµµάτων υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δύο συστατικές επιστολές από τις οποίες απαραίτητα η µία πρέπει να 
προέρχεται από µέλος ΔΕΠ της σχολής την οποία έχει τελειώσει ο υποψήφιος και να 
τεκµηριώνεται     σε     αυτήν     η     ικανότητά     του     για     µεταπτυχιακές σπουδές. 
10. β) Οι υποψήφιοι υπότροφοι διδακτορικών σπουδών υποχρεούνται και οι δύο συστατικές 
επιστολές που θα υποβάλλουν να προέρχονται από καθηγητές τους που να τεκµηριώνουν 
την ικανότητά τους για εκπόνηση διατριβής καθώς και την πρωτοτυπία και το επιστηµονικό 
ενδιαφέρον του θέµατός της, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας για την τοπική κοινωνία των νήσων Κω και Χάλκης. 
10. γ) Οι υποψήφιοι ερευνητικών σπουδών είναι υποχρεωµένοι 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, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας για την τοπική κοινωνία των νήσων Κω και Χάλκης, 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 



ΙΙΙ       

 

 

 

 
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. 
11. Για την πιστοποίηση της οικονοµικής κατάστασης των υποψηφίων απαιτείται να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων του τελευταίου 
φορολογικού έτους (υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή 
εκτυπωµένο εκκαθαριστικό σηµείωµα από τη γενική γραµµατεία πληροφοριακών 
συστηµάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β) 
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. 
β. 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. 
γ. 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, συνοδευόµενα από Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/1986 υπογραφόµενη από τον υποψήφιο ότι τα στοιχεία είναι αληθινά. 
δ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα 7 
υποβάλλει στο Ίδρυµα δήλωση του νόµου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., στην οποία θα 
αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό 
έτος ….» σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω οικονοµικά στοιχεία των γονέων του ή του/της 
συζύγου. Η αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά είναι 
υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαµβάνεται υπόψη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Προκειµένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει 
εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή η απόφαση επιλογής του ως υποτρόφου πρέπει να 
υποβάλει στο Ίδρυµα: 
1. Το πρωτότυπο του ή των πτυχίων του προς έλεγχο από το Ίδρυµα και εξαγωγή 
αντιγράφου. 
2. Το πιστοποιητικό εγγραφής του Πανεπιστηµίου ή της Σχολής που θα φοιτήσει, καθώς 
επίσης τον ισχύοντα Κανονισµό Σπουδών για το συγκεκριµένο έτος φοίτησης. Στην 
περίπτωση διδακτορικής/ερευνητικής υποτροφίας συνυποβάλλεται και βεβαίωση του 
επιβλέποντος καθηγητή σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης αυτής. 
3.Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής : 
- ότι δεν άλλαξε τίποτα από τα έως τώρα υποβληθέντα στοιχεία και υποχρεούται να δηλώσει 
άµεσα οποιαδήποτε µεταβολή τους στο Ίδρυµα. 
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-ότι κατά την διάρκεια της υποτροφίας δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα. 
-ότι δεν του προσφέρεται είτε άλλη υποτροφία είτε έµµισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους 
χορηγία. 
- ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Γραµµατεία του Ιδρύµατος κάθε 
χορηγία, µισθό, αποζηµίωση ή απολαβές που ενδεχόµενα θα του δοθούν από το 
Πανεπιστήµιο, Επιστηµονικό Κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, 
βραβείο, θέση βοηθού κ.λ.π.). 
4. Υπογράφεται ειδική σύµβαση υποτροφίας µεταξύ του υποτρόφου, του Ιδρύµατος, και 
ενός αξιόχρεου εγγυητή που θα παρουσιάσει ο υπότροφος για να συνυπογράψει την 
σύµβαση. Στην σύµβαση αυτή ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του υποτρόφου αλλά και του 
εγγυητή ο οποίος δηλώνει ρητά και ειδικά ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και ότι 
υπογράφων αναλαµβάνει την ευθύνη να επιστρέψει το σύνολο της υποτροφίας στην 
περίπτωση που ο υπότροφος δεν τηρήσει τους όρους χορήγησής της και τις υποχρεώσεις του 
έναντι του Ιδρύµατος καθιστάµενος αλληλεγγύως & εις ολόκληρον υπεύθυνος για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Οι υπογραφές του υποτρόφου και του εγγυητή 
πρέπει να έχουν θεώρηση του γνησίου τους από αστυνοµική αρχή. 
5. Η χορήγηση της υποτροφίας εκκινεί µετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω . 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθµό µηνών, σύµφωνα µε την επίσηµη 
διάρκεια του προγράµµατος φοίτησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό 
έτος (12 µήνες). 
Ηµεροµηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Σεπτεµβρίου ή 1η Οκτωβρίου του 8 
ακαδηµαϊκού έτους που αφορά η προκήρυξη, ανάλογα µε το Πανεπιστήµιο και θα διαρκεί 
µέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών σπουδών του υποτρόφου ανάλογα µε τον 
Κανονισµό Σπουδών του εκάστοτε Πανεπιστηµιακού προγράµµατος υπό την προϋπόθεση ότι 
ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους της σύµβασης υποτροφίας του και του νόµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
1. Η υποτροφία ενεργοποιείται µόνο µετά την υπογραφή της σύµβασης υποτροφίας εκ 
µέρους του Ιδρύµατος, που λαµβάνει χώρα µετά τον διορισµό από το Υπ. Οικονοµικών των 
υποτρόφων. 
2. Πέραν της εγκριθείσας υποτροφίας, το Ίδρυµα δεν καταβάλλει στους υποτρόφους έξοδα 
ταξιδιών, συµµετοχής σε συνέδρια ή έκδοσης ή αγοράς βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών 
κλπ. Επίσης, δεν καταβάλλεται οικονοµική ενίσχυση για σύζυγο και παιδιά. 
3. Tα χρηµατικά ποσά των υποτροφιών όπως καθορίζονται από το νόµο είναι τα εξής: 
α. Για τους υποτρόφους εσωτερικού το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιµετώπιση 
των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται: 
i. σε 300 ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Πανεπιστήµιο που βρίσκεται στην ίδια πόλη µε την 
κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση µέχρι 40χλµ. από αυτήν, ή σε άλλο νησί του ίδιου 
Νοµού 
ii. σε 500 ευρώ, εάν το Πανεπιστήµιο βρίσκεται σε άλλο Νοµό από αυτόν της κατοικίας της 
οικογένειας. 
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iii. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί 
επίσης ποσό έως 2.000 ευρώ, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση. 
β. Για τους υποτρόφους εξωτερικού το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιµετώπιση 
των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται σε: 
i. 1.000 ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 
ii 800 λίρες Αγγλίας για την Μεγάλη Βρετανία 
iii.1.200 δολάρια για τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. 
iv. Στους υποτρόφους εξωτερικού των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να 
καταβληθεί επίσης ποσό έως 3.000 ευρώ, που καθορίζεται κατά περίπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
1. Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά καθ όλη την διάρκεια της υποτροφίας του 
στις σπουδές του και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό. 
2. Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει στην Γραµµατεία του Ιδρύµατος, µε την έναρξη των 
σπουδών, γραπτή γνωστοποίηση µε τα στοιχεία του επιβλέποντα καθηγητή και ανά 
εξάµηνο, αναλυτική βαθµολογία από τη Γραµµατεία της Σχολής του και προσωπική έκθεση 
για την πορεία των σπουδών του (ανά κατηγορία σπουδών). Επίσης υποχρεούται, στην 
περίπτωση διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών, να φροντίζει στα ίδια χρονικά διαστήµατα 
να αποστέλλει και ο Επιβλέπων Καθηγητής απ’ ευθείας στο Ίδρυµα εξαµηνιαία έκθεση 
αναφορικά µε την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας, προκειµένου 
να τεκµηριώνεται η εργασία αντίστοιχων µηνών. Η µη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως 
άνω εκθέσεων συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας. 
3. Σε περίπτωση υποτρόφου σε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα που η λήψη πτυχίου 9 
προϋποθέτει περισσότερα εξάµηνα σπουδών από τον χρόνο χορήγησης της υποτροφίας, ο 
υπότροφος υποχρεούται και µετά τη λήξη της υποτροφίας να συνεχίζει να υποβάλει ετήσια 
έκθεση προόδου η οποία να υπογράφεται από την Τριµελή Επιτροπή Επίβλεψης ή από τον 
Διευθυντή του συγκεκριµένου προγράµµατος στην οποία να πιστοποιείται η πρόοδος του 
υποτρόφου, µέχρι την λήψη του πτυχίου. 
4. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών για τις οποίες έλαβε υποτροφία ο υπότροφος 
οφείλει να καταθέσει στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος, εντός µηνός από τη λήψη του τίτλου 
σπουδών, αντίγραφο του τίτλου σπουδών που απέκτησε, τελική έκθεση σπουδών, ένα 
αντίτυπο της διπλωµατικής του εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής ή του ερευνητικού 
του πονήµατος στα οποία οφείλει να αναφέρει ότι υπήρξε υπότροφος του Ιδρύµατος. 
5. Ο υπότροφος οφείλει να ενηµερώνει το Ίδρυµα, γραπτώς και σε ετήσια βάση, για την 
ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική του εξέλιξη, για µια τριετία τουλάχιστον µετά την λήξη της 
υποτροφίας. 
6. Ο υπότροφος οφείλει να γνωστοποιεί αµέσως στη Γραµµατεία κάθε αλλαγή διεύθυνσης 
κατοικίας, email, αριθµού τηλεφώνου (σταθερού και κινητού). 
7. Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δηµοσίευση (µελέτη, διατριβή, άρθρο) ή 
ανακοίνωση σε Συνέδρια, κλπ., την ιδιότητά του ως υποτρόφου του Ιδρύµατος και να 
ενηµερώνει γραπτά το Ίδρυµα σχετικά. 
8. Ο υπότροφος οφείλει εφόσον του ζητηθεί από το Ίδρυµα, να αναρτήσει συνοπτική 
αναφορά στην υποτροφία που πήρε, το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών ή του 
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ερευνητικού έργου του, στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος σε µορφή γραπτού κειµένου, ή/και 
µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα. 
9. Ο υπότροφος καλείται µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να προσφέρει κατά το δυνατόν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του στην Χάλκη 
ή Κω άλλως στη Δωδεκάνησο. 
10. Ο υπότροφος και η οικογένειά του οφείλουν να σέβονται την µνήµη του Ιδρυτή Σωκράτη 
Φανουράκη και να παρευρίσκονται στην ετήσια εκδήλωση που πραγµατοποιεί το Ίδρυµα 
ετησίως κατά τον µήνα Ιούλιο στην Κω προς τιµήν του σε ηµεροµηνία που θα τους 
γνωστοποιείται έγκαιρα. 
 Η µη συµµόρφωση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις συνεπάγεται αναστολή ή διακοπή ή και 
 επιστροφή της υποτροφίας. 
 ΑΡΘΡΟ 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: ANAΣΤΟΛΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Α. Η παροχή της υποτροφίας (δια της χρηµατικής καταβολής) αναστέλλεται από το Ίδρυµα: 
1. Αυτοµάτως και άνευ άλλου τινός σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνδροµή ενδείξεων 
πληµµελούς απόδοσης του υποτρόφου (ενδεικτικά: µη έγκαιρη αποστολή αναλυτικής 
βαθµολογίας, έκθεσης πορείας σπουδών, έκθεσης επιβλέποντος κλπ). 
2. Μετά από αίτηση του υποψήφιου, και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του 
Ιδρύµατος, για ολιγόµηνο διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίµηνο, 
µόνο εφόσον αποδεδειγµένα συντρέχουν σοβαροί και απρόβλεπτοι λόγοι που την 
δικαιολογούν και παράλληλα προκύπτει ότι η φοίτηση του υποτρόφου κατά το προηγούµενο 
διάστηµα ήταν άριστη. 
3. Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκειά 
της για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. 10 

 
Β. Το Ίδρυµα διακόπτει την χορήγηση της υποτροφίας µε αιτιολογηµένη απόφαση και 
αναζητά την καταβληθείσα υποτροφία , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Οργανισµού του και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
1. Αυτοµάτως αν ο υπότροφος περατώσει ή διακόψει σε νωρίτερο χρόνο τις σπουδές του. 
2. Μόλις ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της 
υποτροφίας του. 
3. Αν από τα υποχρεωτικά υποβαλλόµενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήµιο στοιχεία, 
αποδεικνύεται ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή 
παραβιάζεται/αλλάζει το πρόγραµµα σπουδών. 
4. Όταν το Ίδρυµα κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (µεταβολή της οικονοµικής κατάστασης του 
υποτρόφου, επαγγελµατική απασχόληση, ήθος υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων 
κ.λπ.) που το επιβάλλουν. 
5. Αν ο υπότροφος δεν υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία της απόδοσής του (τις εξαµηνιαίες 
εκθέσεις προόδου) όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω ανά κατηγορία σπουδών. 
6. Αν ο υπότροφος αποτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα 
για το οποίο έλαβε την υποτροφία και έτσι δεν λάβει τον τελικό τίτλο σπουδών. 
7. Ειδικά για υπότροφους διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών, αν ο υπότροφος δεν 
επιδείξει ικανοποιητικά αποτελέσµατα (δηµοσιεύσεις, οµιλίες σε συνέδρια κλπ) που να 
τεκµηριώνουν εργασία αντίστοιχων µηνών. 
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8. Αν χορηγηθεί στον υπότροφο οικονοµική ενίσχυση (από ερευνητικό πρόγραµµα, αµοιβή 
από έµµισθη θέση βοηθού κλπ) από το Πανεπιστήµιο που σπουδάζει ή από άλλο φορέα, και 
ο υπότροφος δεν ενηµερώσει άµεσα τη Γραµµατεία του Ιδρύµατος. 
9. Σε περίπτωση υποτρόφου σε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα που η λήψη πτυχίου 
προϋποθέτει περισσότερα εξάµηνα σπουδών από τον χρόνο χορήγησης της υποτροφίας, αν 
ο υπότροφος δεν υποβάλει και µετά την λήξη της υποτροφίας ετήσια έκθεση προόδου η 
οποία να υπογράφεται από την Τριµελή Επιτροπή Επίβλεψης ή από τον Διευθυντή του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος στην οποία να πιστοποιείται η πρόοδος του υποτρόφου, 
µέχρι και την λήψη του πτυχίου. 
 10. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές γεννάται υποχρέωση του υποτρόφου και του εγγυητή να 
 επιστρέψουν στο ίδρυµα το 100% της χορηγηθείσας υποτροφίας. Σε ειδικές περιπτώσεις το 
Διοικητικό Συµβούλιο δύναται συνεκτιµώντας τις εκάστοτε συνθήκες και µε ειδική αιτιολογία 
να αποφασίσει την επιστροφή µικρότερου ποσού. 
11. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας , για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, 
 κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης γεννάται υπερ του/της υποτρόφου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί ή να 
συµπληρώνει, κατά την κρίση του και σε οποιονδήποτε χρόνο τον Κανονισµό Υποτροφιών. Οι 
τροποποιήσεις θα ισχύουν από την εποµένη της τροποποίησης ακαδηµαϊκή χρονιά. 
 

ΤΟ Δ.Σ. 
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