
           

 
ΠΡΡΜΗΡΤΠΗ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ ΑΠΡ ΣΡ ΙΔΡΤΞΑ «ΑΟΔΡΕΑ ΠΑΟΡΤ ΝΑΟΙΣΗ» 

ΓΙΑ ΣΡ ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΡ ΕΣΡ 2020 - 2021 
 
 

Σο Κδρυμα προκηρφςςει ζξι υποτροφίεσ  €2.000 ζκαςτη διάρκειασ ενόσ ζτουσ   
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε επίπεδο Ξάςτερ     

  
ΡΙ ΤΠΡΨΗΦΙΡΙ/Ε  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

1) Να ζχουν κυπριακι υπθκοότθτα και να ζχουν γεννθκεί μετά τισ 31.12.1988. 
2) Να ζχουν γίνει δεκτοί/εσ  για παρακολοφκθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν επιπζδου Master για 

τθν ακαδθμαϊκι περίοδο 2020 – 2021 ςε πανεπιςτιμιο αναγνωριςμζνο από τθν Κυπριακι 
Δθμοκρατία. 

3) Να είναι το πρϊτο τουσ μεταπτυχιακό αυτοφ του επιπζδου που κα παρακολουκιςουν . 
4) Να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωριςμζνου πανεπιςτιμιου από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία με 

ελάχιςτο βακμό επιτυχίασ  που αντιςτοιχεί ςτο «Λίαν Καλϊσ».  
5) Το ειςόδθμα τθσ οικογζνειάσ τουσ  να μθν υπερβαίνει τισ €35.000 κακαρζσ απολαβζσ  ι των 

ιδίων, εάν είναι αυτοςυντιρθτοι /εσ,  να μθν υπερβαίνει τισ €20.000.  
6) Να μθ λαμβάνουν ι λάβουν ςτθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου  για τισ 

ίδιεσ ςπουδζσ, άλλθ υποτροφία ι δωρεά ι βοικθμα ι οποιαδιποτε άλλθ  μορφι 
οικονομικισ  ενίςχυςθσ  από άλλο φορζα. 

7) Να γνωρίηουν άριςτα τθν Ελλθνικι και τθ γλϊςςα των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που κα 
ακολουκιςουν. 

 
ΣΡΡΠΡ ΕΠΙΝΡΓΗ ΣΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ 

Α) Οι  υποψιφιοι/εσ  κα αξιολογθκοφν μζςω ςυνζντευξθσ από τθν Επιτροπι  Υποτροφιϊν του 
Ιδρφματοσ. 

Β) Κατά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων κα λθφκοφν υπόψθ τα πάρα κάτω :  
      1) Προπτυχιακζσ  ςπουδζσ,  2) Οικονομικά δεδομζνα,  3) Ειδικοί κοινωνικοί  λόγοι  
      4) Συνζντευξθ και γενικι αξιολόγθςθ του/τθσ  αιτθτοφ/αιτιτριασ 
Γ) Κλάδοι  ςπουδϊν ςχετικοί με τθν Ηλεκτρονικι Τεχνολογία, τθν Ενζργεια, τθν Πλθροφορικι, το 

Περιβάλλον,  τθν Υγεία,  τθ Ναυτιλία και τθ Μθχανολογία κα ζχουν πρόςκετθ βαρφτθτα ςτθν  
αξιολόγθςθ. 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΗΣΙΜΑ 

Η Αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται με τα εξισ επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά: 
I. Αντίγραφο  δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

II. Αναλυτικότερο  βιογραφικό ςθμείωμα με τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία από αυτά τθσ 
αίτθςθσ (μζχρι και 800 λζξεισ). 

III. Aντίγραφο επιςτολισ   πανεπιςτθμίου ότι ο/θ υποψιφιο/α ζχει γίνει δεκτόσ/θ για       
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ πλιρουσ φοίτθςθσ,  για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021. 

IV. Αποδεικτικό  άριςτθσ  γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ (π.χ. απολυτιριο Λυκείου) και τθσ 
γλϊςςασ ςπουδϊν.  

V. Aντίγραφο  πρϊτου πτυχίου. 
VI. Αποδεικτικά ςτοιχεία βακμολογίασ τελευταίου ζτουσ πτυχίου. 

VII. Αντίγραφο θλεκτρονικισ Διλωςθσ Ετιςιου Ειςοδιματοσ  προσ το Τμιμα 
Εςωτερικϊν Προςόδων για το τελευταίο φορολογικό ζτοσ και βεβαίωςθ παραλαβισ 
από το Τμιμα. 

VIII. Αποδεικτικά ςτοιχεία φπαρξθσ κοινωνικϊν κριτθρίων (ορφάνια, πολυμελισ ι    
μονογονεϊκι οικογζνεια, ανεργία, αναπθρία,  υγεία …) 

IX. Σθμείωμα για το ποια κοινωνικι ςυμβολι κα μποροφςε να κάνει με τθν επιλογι του 
ςυγκεκριμζνου κλάδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ( μζχρι και 400 λζξεισ) 

 
Η Επιτροπι δεν κα εξετάηει αιτιςεισ που είναι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνεσ ι δεν ςυνοδεφονται 
από όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
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ΕΠΙΝΡΓΗ ΤΠΡΨΗΦΙΩΟ 
1) Η Επιτροπι Υποτροφιϊν του Ιδρφματοσ Ανδρζα Π. Λανίτθ καλεί κατά τθν κρίςθ τθσ ςε 

ςυνζντευξθ υποψθφίουσ/εσ  υποτρόφουσ που ανταποκρίνονται  ςτα κριτιρια τθσ 
προκιρυξθσ, θ οποία μπορεί να είναι και  διαδικτυακι. 

2) Η επιλογι των υποψθφίων που κα λάβουν υποτροφία ανάλογα με τα προςόντα, τισ 
διακρίςεισ και τθν ανάγκθ των υποψθφίων για οικονομικι ςτιριξθ δεν υπόκειται ςε 
ενςτάςεισ ι ςε οποιαδιποτε αντίρρθςθ. 

3) Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι κα κλθκοφν να παρουςιάςουν τα αυκεντικά δικαιολογθτικά, κακϊσ 
και βεβαίωςθ λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου. 

 
ΗΞΕΡΡΞΗΟΙΑ ΜΑΙ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΤΠΡΒΡΝΗ ΑΙΣΗΕΩΟ  

1. Οι αιτιςεισ μαηί με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν 
θλεκτρονικά μζχρι τθν 31 Οκτωβρίου 2020 ςτθ  διεφκυνςθ: 

    

a.p.lanitis.scholarships@gmail.com 
 

ΠΡΡΘΕΣΕ ΠΝΗΡΡΦΡΡΙΕ 
1)  Οι  υποψιφιοι/εσ κα κλθκοφν ενϊπιον τθσ αρμόδιασ ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Υποτροφιϊν ςε 

ςυνζντευξθ, θ οποία ενδζχεται να γίνει και μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 
2)  Τα αποτελζςματα κα γνωςτοποιθκοφν προςωπικά ςε κάκε επιτυχόντα υποψιφιο/α  με e-

mail  ι/και τθλεφωνικά. Θα  ανακοινωκοφν δθμοςίωσ  και κα αναρτθκοφν ςτθ ςελίδα του 
Ιδρφματοσ « Ανδρζασ Πάνου  Λανίτθσ»  ςτο Facebook . 

3)  Για τθ λιψθ τθσ υποτροφίασ οι επιτυχόντεσ κα υπογράψουν ςχετικό ζντυπο.   
4) Το ποςό τθσ υποτροφίασ κα καταβλθκεί ςε δφο ιςόποςεσ  δόςεισ  των 1.000 Ευρϊ: Η πρϊτθ 

δόςθ  (€1.000)  το Δεκζμβριο του 2020 και θ δεφτερθ   (€1.000) το Μάρτιο του 2021.  
5)  Πριν τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ τθσ υποτροφίασ , ο/θ υπότροφοσ οφείλει να 

υποβάλει ςτο Κδρυμα βεβαίωςθ ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν του/τθσ  από το Πανεπιςτιμιο που 
φοιτά, κακϊσ και τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ του/τθσ  λογαριαςμοφ. 

6)  Ο/θ  υπότροφοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυντάςςει και να υποβάλλει ςτο Κδρυμα ςε 
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ, 
αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν που κα του/τθσ  απονεμθκεί, κακϊσ και ςυνοπτικι ζκκεςθ 
ςχετικά για τθ  μετζπειτα επιςτθμονικι του/τθσ  δραςτθριότθτα. 

7)  Σε περίπτωςθ που κα του/τθσ  χορθγθκεί οποιαδιποτε οικονομικι ενίςχυςθ ι αποκτιςει 
οποιοδιποτε ειςόδθμα από οποιαδιποτε πθγι είτε από το Πανεπιςτιμιο που ςπουδάηει είτε 
από άλλο φορζα, ο/θ  υπότροφοσ οφείλει να  το γνωςτοποιιςει αμζςωσ ςτο Κδρυμα. 

8)  Ο/θ  υπότροφοσ αναλαμβάνει να ςυντάξει  και  υποβάλει ςτο Κδρυμα ςε ζντυπθ ι 
θλεκτρονικι μορφι κατά το πρϊτο και δεφτερο εξάμθνο ςπουδϊν ςυνοπτικι ζκκεςθ 
προόδου και αναλυτικι βακμολογία. 

9)  Το Κδρυμα δφναται  - εάν  κρικεί αναγκαίο -  να επικοινωνιςει   με το Πανεπιςτιμιου που 
φοιτά ο/θ  υπότροφοσ ςχετικά με τθν πορεία των ςπουδϊν του/τθσ. 

 
ΔΙΑΜΡΠΗ ΤΠΡΣΡΡΦΙΑ 

     Το Κδρυμα μπορεί να διακόψει τθν χοριγθςθ  κατά το ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ ι / και 
να αςκιςει κάκε νόμιμο δικαίωμα του, εάν:  α) Ο/θ  υπότροφοσ διακόψει νωρίτερα από το 
προβλεπόμενο τισ ςπουδζσ του/τθσ . β) Αν από τα υποβαλλόμενα από τον/τθν  ίδιο/α  ι το 
Πανεπιςτιμιο ςτοιχεία προκφπτει ότι δεν  είναι ικανοποιθτικι θ πρόοδοσ ι παραβιάηει το 
πρόγραμμα ςπουδϊν του/τθσ. γ) Αν δεν  τθριςει τισ υποχρεϊςεισ του/τθσ  προσ το Κδρυμα 
Ανδρζασ  Πάνου Λανίτθσ. δ) Αν αποδειχκεί ότι  είχε υποβάλει  προσ το  Κδρυμα αναλθκι 
ςτοιχεία. 


