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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΖΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 30   ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 

 

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) Για την πιστοποίηση της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων  υποβάλλονται: 

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 
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. 

   Υπενθυμίζεται ότι το άθροισμα φορολογητέου  εισοδήματος των ανωτέρω δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 40.000 ευρώ. 

 Eξαίρεση αποτελούν αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες  ως  όριο για 
το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του υποψηφίου και αμφοτέρων των γονέων του τίθεται 
το ποσόν των  45.000 ευρώ. 

i.) οι υποψήφιοι προερχόμενοι από οικογένειες με τρία (3) ή και περισσότερα παιδιά, ii.) 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 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. Για την απόδειξη 
συνδρομής του κριτηρίου αυτού οι  υποψήφιοι   οφείλουν να προσκομίζουν μαζί με το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης και σχετική βεβαίωση φοίτησης των αδελφών τους από την Γραμματεία 
της σχολής στην οποία φοιτούν , στην οποία θα 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.   



8) Αντίγραφο βασικού πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Αν το πτυχίο είναι από 
ίδρυμα του  εξωτερικού πρέπει να συνυποβάλει μετάφραση στην ελληνική γλώσσα μαζί με  πράξη 
αναγνώρισης της ισοτιμίας του πτυχίου και αριθμητικής αντιστοίχισης της βαθμολογίας του. 
Σε περίπτωση που ο τίτλος δεν έχει ακόμα αποκτηθεί, πρέπει να υποβάλλει ,  προσωρινά,  
βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την απόκτηση του τίτλου μέχρι τον μήνα Ιούνιο 

9) Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής ή επιστολή αποδοχής  
α)Στην περίπτωση όμως που αντί της βεβαίωσης εγγραφής  υποβληθεί  προσωρινά επιστολή 

αποδοχής   πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 
ολοκλήρωσης του προγράμματος των σπουδών που αφορά και τις εξεταστικές περιόδους . Ο 
υποψήφιος οφείλει μόλις υπάρξει αποδοχή ή πραγματοποιηθεί η οριστική εγγραφή να την 
υποβάλει ηλεκτρονικά  αμέσως στο Ίδρυμα. Στην περίπτωση που επιλεγεί  ως υπότροφος,  η 
υποτροφία θα οριστικοποιηθεί μόνο εφόσον έχει υποβάλει βεβαίωση εγγραφής  στο Ίδρυμα  έως 
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος . 
β)  Οι   υποψήφιοι προγραμμάτων  Ελληνικών Πανεπιστημίων που μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας  δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση 
εγγραφής,  αντί αυτής, θα υποβάλλουν  υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τον  τίτλο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος  που έχουν  επιλέξει, το Πανεπιστήμιο φοίτησης  και  την  
ημερομηνία έναρξης  προγράμματος και τις εξεταστικές περιόδους  Στην περίπτωση που 
επιλεγούν  ως υπότροφοι, η υποτροφία θα οριστικοποιηθεί μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί  η 
αποδοχή τους  και έχουν  υποβάλει  στο Ίδρυμα βεβαίωση εγγραφής  έως την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους.  

10) Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή 
Υποδοχής. 

11) Τον κανονισμό του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν ώστε να προκύπτει η ακριβής 
διάρκεια του προγράμματος, τα υποχρεωτικά μαθήματα, οι εξεταστικές περίοδοι,  οι υποχρεώσεις 
τους και το κόστος διδάκτρων.ώστε να προκύπτει η ακριβής διάρκεια του προγράμματος, οι 
υποχρεώσεις τους και το κόστος διδάκτρων.    
 

12) Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας 

13) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες το ανώτερο), στο οποίο ο υποψήφιος θα αποτιμά τη



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. 

14) Δύο συστατικές επιστολές ανάλογα  με τον επιδιωκόμενο τίτλο, ήτοι  : 

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. 

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 . 

 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 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. 

15)Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

16)Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ανεπιφύλακτα  

 ρητά και ανέκκλητα ότι: α) Όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα είναι πλήρη και αληθή, 
β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και διατάξεις της προκήρυξης και του 
Κανονισμού Υποτροφιών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, γ) Η 
υποβολή της αίτησης αποτελεί και εξουσιοδότηση προς το Ίδρυμα να επαληθεύει τα παραπάνω 
στοιχεία μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και τις αρχές που τα εξέδωσαν  δ) Δεν λαμβάνει 
ούτε πρόκειται να λάβει υποτροφία από άλλους φορείς για τον ίδιο κύκλο σπουδών. Και 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. ε)  ότι συμφωνεί και αποδέχεται το 
δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος να προβαίνει, για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης, σε κάθε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 
17) Γνωστοποίηση στοιχείων αξιόχρεου εγγυητή  ο οποίος ( αν τυχόν λάβει υποτροφία ο 
υποψήφιος)  θα συνυπογράψει την Ειδική Σύμβαση Υποτροφίας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος 
γνωρίζοντας 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 και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 


