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Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές από το 

κληροδότημα Ζωσιμά-Προθεσμία 20 

Σεπτεμβρίου 2017 
08/07/2017 
 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από το κληροδότημα 

Ζωσιμά 

 

 

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου 

(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού 

έτους 

2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην 

άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με 

επιλογή, Δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των 

εσόδων του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου 

(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. 

 

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας: 

1. Πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς. 

2. Καταγωγή από την Ήπειρο. 

3. Ηλικία έως 36 ετών. 

 

4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και 

Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο. Κριτήριο για τη 

χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών. 

 

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 

προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ή την έναρξη των 

σπουδών μέσα στο 

ακαδ. έτος 2015-2016 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η 

μηνιαία χορηγία 

ανέρχεται στα τετρακόσια (300,00) Ευρώ. 

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του 

κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή 

διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου. 

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι 

ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές ή 

διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΑΦΩΝ 

ΖΩΣΙΜΑ ή από άλλο κληροδότημα. 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία 
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από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Παρασκευή 18-8-2017 έως 

και την Τετάρτη 20-9-2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι 

χρήστες του Taxisnet. 

 

Για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην 

ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου 

Οικονομικών, μέσω 

της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη 

διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες > Κοινωφελείς Περιουσίες > Οι Αιτήσεις μου. 

Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης 

(password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη 

δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου 

Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω 

στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη: 

α) Τον τύπο της αίτησης Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ (όπου 

χορηγία νοείται υποτροφία). 

β) Το είδος της προκήρυξης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ. 

γ)Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της 

προκήρυξης. 

δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό 

τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που 

έχουν δηλωθεί στον 

λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση. 

ε) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή. 

στ) τη Σχολή/ Τμήμα Αποφοίτησης. 

ζ) Το βαθμό πτυχίου. 

η) Καταγωγή υποψηφίου σύμφωνα με την Προκήρυξη (Ήπειρος) . 

θ) Αποδοχή πεδίου Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις 

χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλω την παρούσα αίτηση 

και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση 

των ως άνω όρων και προϋποθέσεων. 

 

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την 

ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική 

εφαρμογή, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι 

ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή, έντυπη 

αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης 

Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 

Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και 

Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι. 

Πληροφορίες στο https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el 
 

 


