
Πρόγραμμα Υποτροφιών 
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, 
WUST) και υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας προσκαλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για  υποτροφίες που αφορούν σε: 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που διαμένουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους εξής τομείς: 

1. Πληροφορική – Bachelor of Science in Information Technology, BSIT 
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Bachelor of Business Administration, BBA 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επίπεδο για 
τους εξής τομείς: 

3. Κυβερνοασφάλεια – Master of Science in Cybersecurity, MSCS 
4. Πληροφορική – Master of Science in Information Technology, MSIT 
5. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master of Business Administration, MBA 

 
Θα δοθούν συνολικά πέντε (5) υποτροφίες – μια ανά τομέα – ύψους $56,700 η 
καθεμία για Προπτυχιακές Σπουδές και $22,680 η καθεμία για Μεταπτυχιακές 
Σπουδές. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 24:00  (μεσάνυχτα) 
Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και 
ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της 
παρούσας πρόσκλησης. Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, WUST) αποφασίζει 
τη χορήγηση των υποτροφιών και δεν αιτιολογείται η αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν 
προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι αιτήσεις 
που γίνονται δεκτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να συνοδεύονται 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
α) Ιθαγένεια ή Εθνικότητα: Ελληνική 
β) Γνώση αγγλικής γλώσσας 
γ) Για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών (αποκλειστική διαμονή στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας) αποδεικτικό ιδιότητας μονίμου κατοίκου 
δ) Για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός 

απολυτήριου Λυκείου: 19/20 
ε) Για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός 

πτυχίου/διπλώματος: 
• Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00 
• Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ 

βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ 
στ) Στρατιωτικές υποχρεώσεις: οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να 



• έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή 
• έχουν νόμιμα απαλλαγεί, ή 
• έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών, ή 
• είναι στρατευμένοι και η θητεία λήγει μέχρι 31/8/2022. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η αίτηση συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα 
https://kalambakalibrary.org/wust. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην ιστοσελίδα 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση). 
 
Για Προπτυχιακές Σπουδές: 

1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας ελληνικού διαβατηρίου (εσωτερική σελ. 
εξωφύλλου και τη σελίδα που περιλαμβάνει την υπογραφή). 

2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 
3. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτοί οι κάτωθι 

τίτλοι γλωσσομάθειας: 
• TOEFL score of 70 (iBT) Or, TOEFL iBT Home Edition 
• IELTS score of 5.5 ή, 
• iTEP score of 3.7 ή, 
• PTE score of 50 ή, 
• WAEC score of C6 ή 
• DET (Duolingo English Test) score of 90 or higher. 

4. Αποδεικτικό ιδιότητας μόνιμου κάτοικου : 
• Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, όπου απαιτείται, 

εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), μετά από 
ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου και προηγούμενη 
αυθεντικοποίησή του, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 
4727/2020 (taxisnet). Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται 
από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 
4727/2020. 

• Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για 
οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον 
Δήμαρχο, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του 
εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). 
Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να 
αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον 
προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο 
με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά λογαριασμό 
σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό 
ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. 

5. Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας. 
 
 



Για Μεταπτυχιακές Σπουδές: 
1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας ελληνικού διαβατηρίου (εσωτερική σελ. 

εξωφύλλου και τη σελίδα που περιλαμβάνει την υπογραφή). 
2. Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική 

βαθμολογία όλων των ετών. 
3. Μία συστατική επιστολή στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά από καθηγητή ΑΕΙ που 

έχει προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. 
4. Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την 

ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις 

• να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις, 
• γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12. 

5. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτοί οι κάτωθι 
τίτλοι γλωσσομάθειας: 

• TOEFL score of 70 (iBT) Or, TOEFL iBT Home Edition 
• IELTS score of 5.5 ή, 
• iTEP score of 3.7 ή, 
• PTE score of 50 ή, 
• WAEC score of C6 ή 
• DET (Duolingo English Test) score of 90 or higher. 

6. Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας. 
7. Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην αίτηση 
υποβάλλοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (χωρίς επικύρωση). 

2. Μόλις η αίτηση υποβληθεί, ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει στο email που έχει 
δηλώσει  ένα μοναδικό αριθμό υποψηφίου (reference number) της αίτησής του. 
Ο μοναδικός αριθμός υποψηφίου είναι σημαντικό να αποθηκευθεί από τον 
εκάστοτε υποψήφιο καθώς αποτελεί το στοιχείο ταυτοποίησής του στο 
σύστημα.  

Σημειώνεται πως η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εις ολόκληρο και δεν υπάρχει 
δυνατότητα αποθήκευσης ή ημιτελούς υποβολής. Μόνον οι αιτήσεις που έχουν 
ολοκληρώσει όλα τα βήματα και έχουν υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά θα 
προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Οι αιτήσεις ελέγχονται από τη Βιβλιοθήκη εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι 
αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, προωθούνται για ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση. 
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, (Δρ. Κανελλόπουλος Νικόλαος-Γρηγόριος, 

Ομότιμος Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων & Εφαρμογών 
Πληροφορικής Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  Δρ. 
Καραμάνος Κωνσταντίνος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. 
Λεβεντάκης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος ECOVIS Hellas Ltd για 
σύντομα βιογραφικά δείτε εδώ 
https://kalambakalibrary.org/el/wust)  εξετάζει τις αιτήσεις κατά 

https://kalambakalibrary.org/el/wust


γνωστικό πεδίο και επίπεδο σπουδών και κρίνει τους υποψήφιους χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, μόνο ακαδημαϊκά, 
αξιολογώντας τις πραγματοποιθείσες σπουδές και τις επιδιωκόμενες 
σπουδές όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου. 

 
3. Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (Washington 

University of Science and Technology, WUST)  αποφασίζει κατά την κρίση του 
την παροχή ή όχι υποτροφίας, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποβολή αιτήσεων. 
2. Για να εξεταστεί η αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να συνοδεύεται 

από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

3. Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι υποψήφιοι διά μέσου της 
διαδικασίας υποβολής αίτησης υποτροφίας, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης 
επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους με 
σκοπό την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού. 

4. Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο 
των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων και μόνο 
έπειτα από ρητή συγκατάθεση τους. Για να είναι βέβαιη η Βιβλιοθήκη 
Καλαμπάκας ότι συναινούν οι υποψήφιοι στην επεξεργασία θα πρέπει να 
παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. 

5. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται και επεξεργάζονται από 
τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των 
προσόντων και των στοιχείων τους για την επιλογή των δικαιούχων των 
Υποτροφιών για την οποία αποστείλανε την αίτησή τους και τα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά βάσει της παρούσας πρόσκλησης. 

6. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και 
πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τη Βιβλιοθήκη 
Καλαμπάκας πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση 
εμπιστευτικότητας. 

7. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διαγράφονται από τη Βιβλιοθήκη 
Καλαμπάκας μόλις διαπιστωθεί ότι δεν έχουν επιλεγεί για τη χορηγούμενη 
Υποτροφία ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από τους υποψήφιους 

8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα προς τη Βιβλιοθήκη 
Καλαμπάκας: 

• Πρόσβασης στα δεδομένα τους 
• Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων τους 
• Περιορισμού της επεξεργασίας 
• Φορητότητας των δεδομένων τους 
• Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή 

Ανάκλησης της συγκατάθεσης τους στην επεξεργασία των προσωπικών 
τους δεδομένων. στο email WUST@KalambakaLibrary.org 
 

 



Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα 
https://kalambakalibrary.org/wust  
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Βιβλιοθήκη 
2432023041-43 

https://kalambakalibrary.org/wust

