
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Για πόσα προγράμματα σπουδών μπορώ να υποβάλλω Αίτηση Υποτροφίας; 

Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Υποτροφίας ΜΟΝΟ για ένα πρόγραμμα σπουδών 

είτε για προπτυχιακές σπουδές είτε αντίστοιχα για μεταπτυχιακές σπουδές. 

 

2. Ποιοι μπορούν να καταθέσουν Αίτησης Υποτροφίας; 

Χρηματοδοτούνται υποτροφίες σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης για 

προπτυχιακές σπουδές και αποφοίτους Πανεπιστημιακών σχολών για μεταπτυχιακές 

σπουδές αντίστοιχα. 

 

3. Γιατί να επιλέξω την παρούσα πρόσκληση για Αίτηση Υποτροφίας Σπουδών; 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα σε νέους μαθητές και 

φοιτητές που δεν έχουν τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια, να κατακτήσουν ένα 

επίπεδο μόρφωσης αντάξιο των αποδεδειγμένα υψηλών μαθητικών και 

ακαδημαϊκών τους επιδόσεων. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις 

δυνάμεις στην πρόοδο των νέων, την εξέλιξη της γνώσης και την υγιή ανάπτυξη της 

κοινωνίας. 

 

4. Πως υποβάλλω την αίτηση; 

α) Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις της δημόσιας πρόσκλησης 

υποτροφιών. 

β) Eισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

    Συμπληρώστε την αίτηση υποτροφίας. 

    Επισυνάψτε μόνο τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. 

γ) Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει 

όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα. 

δ) Πατήστε “Aποστολή Αίτησης”. 

Θα λάβετε στο email σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό 

σύστημα καθώς και ένα μοναδικό αριθμό (Reference Number) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ο μοναδικός αριθμός αποτελεί το στοιχείο ταυτοποίησης σας γι’ αυτό και 

πρέπει να τον αποθηκεύσετε. 



 

5. Αν κάνω λάθος στην αίτηση μου τι πρέπει να κάνω; 

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει λάθος στην αίτηση σας και εφόσον είστε 

εμπρόθεσμοι σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη WUST@KalambakaLibrary.org 

δηλώνοντας το μοναδικό αριθμό που έχετε λάβει στο email σας και η αίτηση σας θα 

ακυρωθεί και θα μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση. 

 

6. Τι καλύπτει η εκάστοτε υποτροφία; 

Οι υποτροφίες καλύπτουν ΜΟΝΟ τα δίδακτρα κατά 100% και δίνουν τη δυνατότητα 

είτε να σπουδάσετε στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον 

(Washington University of Science and Technology, WUST) όπου και θα πρέπει να 

καλύψετε τα έξοδα διαμονής σας εκεί με ίδιους οικονομικούς πόρους ή εναλλακτικά 

δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας διαδικτυακά. 

 

mailto:WUST@KalambakaLibrary.org

