Υποβολή Αίτησης:
-

Πως υποβάλω ηλεκτρονικά αίτηση;
1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.latsis-scholarships.gr/
2. Πατήστε «Εγγραφή».
3. Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το
κείμενο δεξιά των πεδίων όπως φαίνεται.
4. Πατήστε «Εγγραφή» και θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό email στο
λογαριασμό σας.
5. Μόλις μπείτε στο σύστημα, επιλέξτε το πεδίο «Ο λογαριασμός μου» και
πατήστε κάτω αριστερά «Επεξεργασία». Συμπληρώστε όλα τα πεδία και
πατήστε «Αποθήκευση». Για όσα στοιχεία δεν έχετε πληροφορίες (π.χ.
διεύθυνση σπουδών, συμπληρώστε τα πεδία με παύλα ή κάποιο
γράμμα).
6. Επιλέξτε το πεδίο «Υποτροφίες» και εκεί θα δείτε δύο ενεργές
προκηρύξεις. Μία για το Γενικό Πρόγραμμα (όλα τα επιστημονικά πεδία)
και μία για το πρόγραμμα του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα (Ναυτικές και
Ναυτιλιακές σπουδές). Πατήστε «Αίτηση Υποτροφίας» στο πρόγραμμα
που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο σε ένα από τα δύο
προγράμματα.
7. Επιλέξτε το πεδίο «Η αίτησή μου». Συμπληρώστε όλα τα πεδία.
8. Στα πεδία με το εισόδημα συμπληρώνετε τα στοιχεία από τα
εκκαθαριστικά σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών
(δηλ. φορολογικά έτη 2015 και 2014) όπου εμφανίζεται το οικογενειακό
εισόδημα και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα
φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών για το ατομικό εισόδημα
του υποψηφίου.
9. Σας προτρέπουμε μετά από κάθε πεδίο που συμπληρώνετε να πατάτε
«Αποθήκευση».
10. Στο πεδίο «Προβλήματα Υγείας». Γράφετε Ναι ή Όχι και δεν αναφέρετε
κάτι άλλο. Θα πρέπει να στείλετε τα έγγραφα με αυτά τα στοιχεία
ταχυδρομικά μαζί με το υπογεγραμμένο από εσάς έντυπο ενημέρωσης
και συγκατάθεσης που υπάρχει στο σύστημα υποβολής.
11. Με προσοχή επιλέξτε τα πεδία στην αξιολόγηση υποψηφίου και
διασταυρώστε ότι συμπίπτουν με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχετε
δηλώσει στην αίτησή σας.
12. Είναι αναγκαίο να έχετε όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.
Συμπληρώστε στην «περιγραφή αρχείου» το όνομα του εγγράφου που
ανεβάζετε (π.χ. Απολυτήριο Λυκείου) και στη συνέχεια επιλέξτε το
αντίστοιχο αρχείο από τον υπολογιστή σας και πατήστε αποθήκευση. Το
αρχείο σας τώρα φαίνεται ακριβώς από πάνω στο πεδίο «Αρχεία
Αίτησης». Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία ανοίγουν σωστά.
13. Μετά και από την τελευταία αποθήκευση εγγράφου και αφού
βεβαιωθείτε πως έχετε ολοκληρώσει την αίτηση και είναι όλα τα πεδία
σωστά συμπληρωμένα πατήστε «Υποβολή Αίτησης προς Αξιολόγηση».
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- Ποια δικαιολογητικά πρέπει να ανεβάσω στην αίτηση;
-

-

-

-

-

-

-

Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από
τη γραμματεία και αναλυτική βαθμολογία. Για τους επί πτυχίω υποψηφίους
αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα τα οποία
οφείλουν έως την περάτωση των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι οι οποίοι
έχουν βαθμολογία μικρότερη του οκτώ (8,00) είναι αναγκαίο να
προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία ότι βρίσκονται μεταξύ του 10%
των αποφοιτησάντων κατά το έτος που έλαβαν το πτυχίο τους. Οι επι
πτυχίω φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του οκτώ (8,00) είναι
αναγκαίο να προσκομίσουν έγγραφο από τη γραμματεία του τμήματος τους
που θα βεβαιώνει τη μικρότερη βαθμολογία που συμπλήρωνε το ανώτερο
10% των αποφοιτησάντων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Βεβαίωση προσφοράς θέσης του υποψήφιου από το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία. Οι υποψήφιοι έχουν
δικαίωμα να αιτηθούν υποτροφία μόνο για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και σε περίπτωση αλλαγής του η αίτηση δε θα αξιολογηθεί και η
υποτροφία δε θα χορηγηθεί.
Αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος ή του κανονισμού σπουδών του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το οποίο αιτείται ο υποψήφιος
υποτροφία.
Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο & e-mail) δύο καθηγητών του
τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές
του. Ο υποψήφιος οφείλει να έχει ενημερώσει τους δύο καθηγητές ότι το
Ίδρυμα πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί τους σχετικά με την ακαδημαϊκή του
πορεία. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης του Ιδρύματος.
Τίτλος και περίληψη (έως 200 λέξεων) πτυχιακής εργασίας, εφόσον
υπάρχει, και όνομα επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν έχει
εκπονηθεί διπλωματική εργασία, τίτλος και περίληψη οποιασδήποτε
εργασίας έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών
του υποψηφίου.
Δήλωση Σκοπού, έκτασης μέχρι 500 λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος θα
αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι
άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και πώς αυτή η
επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις.
Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου και βεβαίωσης πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών (δηλ.
φορολογικά έτη 2014 και 2015) όπου εμφανίζεται το οικογενειακό εισόδημα
και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου
εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών για το ατομικό εισόδημα του
υποψηφίου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επίσημη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση που ο γονέας/γονείς
είναι άνεργος/άνεργοι.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
του Ιδρύματος.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων
(π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, κ.λπ.).
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