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Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας 
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
3) Αντίγραφο Δημοτολογίου Κω/Χάλκης (από το οποίο να προκύπτει ότι είτε ο 

υποψήφιος υπότροφος, είτε οι γονείς του απέκτησαν την δημοτικότητα τα τελευταία 
20 πλήρη ημερολογιακά έτη).  

4) Πιστοποιητικό Γέννησης  
5) Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Κω/Χάλκης 
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κω/Χάλκης 
7) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους. Υποβάλλεται 

ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή 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. 

8) 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, Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) όπως αυτά 
εμφανίζονται την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους της προκήρυξης, 
συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογραφόμενη από τον 
υποψήφιο  ότι τα στοιχεία είναι αληθινά. 

9) Τα έντυπα Ε3, Ε5, Φ01-010 των ιδίων οικονομικών ετών 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. 

10) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, 
θα υποβάλλει στο Ίδρυμα υπεύθυνη 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. 

11) Αντίγραφο 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.  

12) Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν έχει αποκτηθεί). 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. 

13) Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής τους ή επιστολή αποδοχής 
14) Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη 

Σχολή Υποδοχής  
15) Τον Κανονισμό του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν ώστε να προκύπτει η 

ακριβής διάρκεια του προγράμματος, οι υποχρεώσεις τους και το κόστος διδάκτρων.  
16) Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας 
17) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες το ανώτερο) 
18) Δύο συστατικές επιστολές: 

Οι υποψήφιοι υπότροφοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποχρεούνται να 
υποβάλλουν  δύο συστατικές επιστολές από τις οποίες απαραίτητα η μία πρέπει να 
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προέρχεται από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό το οποίο αποτελείται 
από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες) της 
σχολής την οποία έχει τελειώσει ο υποψήφιος και να τεκμηριώνεται σε αυτήν η 
ικανότητά του για μεταπτυχιακές σπουδές. 
Oι 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 
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.  
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.  

19) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
20) Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ρητά και 

ανέκκλητα ότι :  
α) όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα είναι αληθή 
β) ότι δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή και ο ίδιος δεν έχει αποκτήσει εισόδημα 
από έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άλλη πηγή 
γ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και διατάξεις της προκήρυξης και 
του Κανονισμού Υποτροφιών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του 
Ιδρύματος 
δ) 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. 

 

 


