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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 
1. Μπορώ να στείλω την αίτησή μου με το ταχυδρομείο; 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής, 
το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.latsis-scholarships.gr. 
 

2. Για την αξιολόγηση της αίτησής μου, είναι απαραίτητο να υποβάλω τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά; 
Στη φάση της υποβολής είναι απαραίτητα μόνο τα ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) αντίγραφα 
των δικαιολογητικών σας. Εφόσον επιλεγείτε ως υπότροφος, θα σας ζητηθεί να αποστείλετε 
ταχυδρομικώς επικυρωμένα αντίγραφα.  
 

3. Δεν έχω ακόμα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
Ναι, μπορείτε. Για τους επί πτυχίω υποψηφίους είναι αναγκαία η επισύναψη στα 
δικαιολογητικά αναλυτικής βαθμολογίας και υπεύθυνης δήλωσης με τα μαθήματα τα οποία 
οφείλουν έως την περάτωση των σπουδών τους. Οι επι πτυχίω φοιτητές με μέσο όρο 
βαθμολογίας μικρότερο του οκτώ (8,00) είναι αναγκαίο να προσκομίσουν έγγραφο από τη 
γραμματεία του τμήματός τους που θα βεβαιώνει τη μικρότερη βαθμολογία που συμπλήρωνε 
το ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2016-2017).  
 

4. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω ολοκληρώσει το Λύκειο στην Ελλάδα; 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα. 
 

5. Έχω ήδη ξεκινήσει το μεταπτυχιακό μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία;  
Όχι, η προκήρυξη απευθύνεται σε όσους πρόκειται να ξεκινήσουν το πρώτο έτος σπουδών 
τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
 

6. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω εξασφαλίσει ακόμα γραπτή προσφορά θέσης 
από μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή δεν έχω περάσει σε κάποιο Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα; 
Οι υποψήφιοι των Ελληνικών πανεπιστημίων που δεν έχουν δώσει εισιτήριες εξετάσεις για 
κάποιο πρόγραμμα ή οι υποψήφιοι ξένων πανεπιστημίων που δεν έχουν προσφορά θέσης 
μπορούν να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του 
μεταπτυχιακού προγράμματος, το πανεπιστήμιο και οι ημερομηνίες των εξετάσεων ή η 
ημερομηνία απάντησης για την προσφορά θέσης.  
 

7. Στις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας, υπάρχει όριο στο οικογενειακό 
εισόδημα, όπως φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας της οικογένειας του 
υποψηφίου;  
Δεν υπάρχει κάποιο όριο. 
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8. Μπορώ να κάνω αίτηση για παραπάνω από ένα μεταπτυχιακά προγράμματα ή 
πανεπιστήμια, επειδή δεν έχω αποφασίσει τι θα σπουδάσω; 
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. 
 

9. Μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως (distance 
learning) παρακολούθησης ή μερικής φοίτησης (part-time);  
Όχι, οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time). 
 

10. Θέλω να σπουδάσω σε χώρα εκτός Ευρώπης, μπορώ να κάνω αίτηση; 
To πρόγραμμα αφορά μόνο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Ευρωπαϊκές χώρες. 
 

11. Ποια είναι η ανώτερη διάρκεια πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακού προγράμματος για την 
οποία το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφία; 
Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες. 
 

12. Έχω ήδη αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master’s) και έχω γίνει δεκτός/η 
για δεύτερο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
Όχι, οι υποψήφιοι πρέπει να ξεκινούν το πρώτο μεταπτυχιακό τους δίπλωμα. 
 

13. Υπάρχει περιορισμός αναφορικά με το επιστημονικό πεδίο;  
Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός.  
  

14. Για την επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις; 
Ναι, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, κατά την κρίση του, υποψηφίους για 
προσωπική συνέντευξη σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας. 
 

15. Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πρώτου πτυχίου;  
Ναι, ο βαθμός του πρώτου πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) για αποφοίτους 
Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας, αν πρόκειται για 
αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού. 
 

16. Αν ο βαθμός πτυχίου μου είναι κάτω από οκτώ (8), μπορώ να κάνω αίτηση; 
Ναι, εφόσον οι υποψήφιοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων 
κατά το ακαδημαϊκό έτος που έλαβαν το πτυχίο τους και προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 
από τη γραμματεία του τμήματος που αποφοίτησαν. 
 

17. Το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής; 
Όχι, οι υποτροφίες δίνονται μόνον για μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης  Α΄ κύκλου 
σπουδών (επιπέδου Master’s). 
 

18. Υπάρχει κάποια ειδική διαδικασία για την υποβολή εγγράφων που αφορούν σε θέματα 
υγείας; 
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν σε θέματα υγείας δεν επισυνάπτονται στο 
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, αλλά αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα στη 
διεύθυνση του Ιδρύματος: Ξενίας 4, Κηφισιά 14562. Μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, θα 
πρέπει να σταλεί υπογεγραμμένο από τους υποψηφίους το ειδικό έντυπο συγκατάθεσης και 
ενημέρωσης (είναι αναρτημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής).  
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19. Μπορώ να ενημερωθώ τηλεφωνικά εάν έλαβα ή όχι την υποτροφία;  
Όχι, τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν μέσω της Ιστοσελίδας και του Facebook του 
Ιδρύματος στις 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ..  
 

20. Μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για χορήγηση υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών ενώ 
έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία ή οποιαδήποτε φύσεως αμοιβή από άλλο φορέα;  
Όχι. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση για υποτροφία σε άλλο φορέα, πρέπει να 
αναφέρετε στο ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ιδρύματος, που υποχρεωτικά 
υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, τον φορέα και την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που εγκριθεί υποτροφία από δυο (ή παραπάνω) φορείς, θα 
πρέπει να επιλέξετε μια εξ αυτών. 
 

21. Υπάρχουν υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
σπουδών μου έναντι του Ιδρύματος που απορρέουν από τη χορήγηση υποτροφίας;  
Δεν υπάρχουν. 
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