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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. .. ~~ .
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ .;υ ..".\o."Jι(J,.J

Αεπ)να, 20.09.202 Ι

Το «Μορφωτιt.:ό Ίδρυμα Ηθικής "αι ΚοινωνΙI'i:ήςΔιαπαιδαγώγησηφ (Ευθυ,ιίου Χριστόπουλου)
προιοιι)ύσσει τη χορήγηση πέ\'η; (5) υποτροφιών για το έτος 202] -2022 προς το σκοπό
πραγμαΤΟΠΟΙ11σεωςμεταπτυχιακri)ν σπουδών στην αλλοδαπή με σύνταξη διδακτορικής διατριβής στα
εξlΊς γνωστικά αντικείμενα:
α) παιδαγωγι"-'iΙεπιστήμη (Ι υποτροφία) με έμφαση στο θέατρο "αι στη λογοτεχνία
β) ιατρική επισηΊμη (Ι υποτροφία)
γ) νομllC1Ίεπιστήμη (Ι υποτροφία)
δ) οικονομικές επισηΊμες (] υποτροφία)
ε) πολυπχνlκές επισηΊμες (] υποτροφία) με έμφαση στα θέματα ανανεώσιμων πηγόΝ ενέργειας.
Ι. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να πραγματοποιηΟούν σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό 1'1
ερευνητικό κέντρο ηις αλλοδαπής. Λόγω των ειδικ,ον oυvθTΊKriJV που επικρατούν στη χόψα με την
πανδημία (covid-] 9) η παροχή των υποτροφιό)ν θα γίνει κατ' εξαίρεσιν χωρίς διαγωνισμό, στη βάση
των εξ1Ίς κριηιρίων επιλογ1ις: α) η επιστημονική πρωτοτυπία της εργασίας. β) η πρακτιισ'ι της
διάσταση, γ) το εν γένcι cπιστημονικό έργο του υποψηφίου. δ) η επίδοση στο πανεπιστήμιο και ε) η
πρ()σωπιια.ι και ()ιιωγενειακή ΟΙl\ΟνΟμι"-ϊlΙ\ατάσταση.
2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 800 ευρώ μηνιαίως (ακαθάριστο-συνολικό ποσό). Η
υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με έναρξη την ΟΙ.0] .2022 με δυνατότητα μονοετούς παρατάσεως η
οποία είναι συνάρτηση της ΙKανOΠOlητι"-ϊlςπροόδου της επιστημονικής προσπάθειας του υποτρόφου
και των οικονομικών δεδομένων του ιδρύματος.
3. Η επιλογή θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίσΟηιων και με βάση Tll" κείμενη νομοΟεσία. Το διοιη]Ίικό συμβούλιο μπορεί για τη διαμόρφωση
της κρίσης του να ζητήσει ηι συνδρομή των α\'ΊίστOlχων πανεπισηιμιακών σχολών με ορισμό ειδικών
καθηγητών, εν ενεργεία 1Ιμη.
.Ι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα ΙΙΟικής και ΚοlνωνΙIC1ΊςΔιαπαιδαγώγησης
μέχρι 31.10.2021 ιιίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

4.Ι. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου.
4.2. Βcβαίωση ή Πιστοποιητιl\ό του Τμήματος ή της Σχολής του Εκπαιδευτικού ]δρύματος της χώρας
11του επιβλέποντος καΟηγητή ότι ο υΠΟΨ1Ίφιοςέχει γίνει δεκτός για σύνταξη διδαΚΤΟρΙlC11ςδιατριβής.
4.3. Α\'τίγραφα των τυχόν δημοσιεύσεων.
4.4. Επικυρωμένο αντίγραφο εκΙ\αΟαριοτιl\ού σημειώματος οικονομικού έτους 2020 της οικείας
Δ.ο. γ. για το δηλωμένο ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και της οικογενείας του.
4.5. Υπεύθυνη δ1Ίλωση v. 1599/]986 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει για τις
συyKCKpIμCVC;σπουδές άλλη υποτροφία.



4.6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο απαιτείται να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3)
~111νεςπριν την ημερομηνία λήξης τη; προΟεσμίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικό)ν.
5. Ολα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή στο
Ίδρυμα Ηθιι.:ής και Κοινωνι""-ι1ςΔlαπαιδαγ<ίJΥησης(Χαριλάου Τρικούπη 83. Αθήνα 10681) μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προΟεσμίας υποβολής των δικαιολογητικό)ν, ήτοι 31. Ι0.202 Ι. Δυνατή είναι και
11υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο (e.mail: 11lΟrf"οt.clιrίSΙιφ@))'<ΙI1Ωο.com).
6. Απαραίτητη προϋπόθεση γω. την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη
συμβολαίου-σύμβασης υποτροφίας του Ιδρύματος με τον υπότροφο.
Εάν η υποτροφία διακοπι:ί από υπαιτιότητα του υποτρόφου. τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα
ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (38.39. 56 του ν. 4] 82/20 Ι3). Τυχόν προσωρινή ή
οριστική διακοπι"ι των μεταπτυχιακών σπουδών επιφέρει αυτόματη λύα/Ι της υποτροφίας και ο
υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για χρονικό διάστημα κατά
το οποίο είχε διακόψει τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η παροχή της υποτροφίας διακόmεται επίσης με
την έγΚΡΙα/Ι της διδαΚΤΟΡIJl:ήςδιατριβής. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδι1ποτε
λόγο. ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του Ιδρύματος. Στην περίmωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.
7. Το Ίδρυμα μπορεί υπό προϋποθέσεις που συνέχονται με την ποιότητα της εργασίας και τις
οικονομικές δυνατότητες του ιδρύματος να επωμισθεί και μέρος των εξόδων για τη δημοσίευση τ/ς
εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Γεώργιος Ορφανίδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
E-rnail: gorfaηι(iiIH\\' .uoil.gr
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F\\.d: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Σπα ...

Θέμα: Fwd: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ METAΠΤVXΙAKEΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 21/10/2021, 3:09 μ.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου .

.... -... Προωθημένο μηνυμα --------
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ημερομηνία: Thu, 21 Oct 202112:03:21 +0000

Από:

Προς:

Καιν.:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ <klirodob mata@ m ί ned U.goV.gr>

rector@uoa.g[ <rector@uoa.gr>, rector@mail.ntua.g[ <rector@mail.ntua.gQ:,
rector@auth.gr <rector@auth.gr>, rector-secretarv~auth,gr <rector-
secreta rv_@auth.gr>, rector@aueb.gr <rector@ aueb.gQ:, rector@.Ranteion.gr
<rector@Qanteion.g.r..::, rector@uniRi.gr <rector@uniRi.gQ:, rector@uRatras.gr
<rector@J!Ratras.g r>, rectorate@uRatras.gr <rectorate@URatras.gr>,
Rry.tania@uoi.gr ::s.Rrytania@uoi.gr>, rector@duth.gr <rector@duth.gr>,
secreta rv_@rector. uoc.gr <secreta ΓY~rector. UOC.gr>,rector@central.tuc.gr
<rector@ cent ra Ι.tu C.gr>, rector@aegean.gr <rector@aegean.gr>,
Qry'tan@aegean.gr ':::Rry'tan@aegean.gQ:, recto r@ ίο nίο.gr <rector@ ioniO.gr>,
Rry.tanis@uth.gr ':::Q.!:.y.tanis@uth.gQ:,rector@hua.g[ <rector@hua.gr>,
rectorate@U0R.:gr <rectorate@uoR.:gr>, rector@uniwa.gr <rector@uniwa.gQ:,
Ρry.tanis@Quas.gr ::s.Rry.taniS@Quas.gr>, ρresίde nt@eaR.:gr ':::Rresident@eap":gQ:,
rector@uowm.gr <rector@uowm.gQ:, choffice@ihu.edu.gr
<choffice@ ί hu.ed u .grz, rector _office@staff.teicrete.gr
<recto r_office@staff.teicrete.gr>, rector@hmu.gr <rector@hmu.grz,
rector _office@hmu.gr <rector _office@hmu.grz, rector@asfa.gr
<rector@asfa.gQ:, L@aua.gr <r@aua.gr>, ρresίdent@asρete.gr
::s.Rresident@asQete.gr>
gοrfan@law.uοa.gr,::Ξgοrfan@law.uοa.grz, Αναστασια Τσελικα
<atsel@minedu.gov.gr>

Ιαπό2

Αξιότιμοι κ. Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε.

Δια του παρόντος σας προωθούμε αίτημα του κ, Γ. ΟρΦανίδη, Ομότιμου Καθηγητη Ε.Κ.Π.Α.
και Προέδρου του ΜορΦωτικού Ιδρύματος Ηθικης και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης
(Ευθύμιου Χριστόπουλου), σχετικά με τη διαδικτυακη ανάρτηση στις ιστοσελίδες των
Ιδρυμάτων οας της συνημμένης Προκήρυξης με θέμα τη χορήγηση πέντε (5) υποτροΦιών για
το έτος 2021-2022 για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπη, προκειμένου να λάβουν
γνώση οι ενδιαΦερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ίδιο το Ίδρυμα μέχρι 31-10-2021.

21/10/2021,3:17 μ.μ.
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Fwd: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟ...

Με εκτίμηση,

Υπουρνείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημα'ίκής Ανάπτυξης
Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων & ΥποτροΦιών

Τηλ.: 210 3443229

-----Origina[ Message .. ---
From: Georgios Orfanidis [mailto:gorfan@law.uoa.gr]
5ent: Tuesday, 5eptember 21, 202112:49 ΡΜ
Το: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ <klirodotimata@minedu.gov.gr>
5ubject:

- Σuvημμέvα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ γΠΟΤΡΟΦIΩΝ ΕΞΩΤΕΡIΚΟV.ρdf

2από2

218 ΚΒ

21/10/2021, Η7 μ.μ.
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