
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
(Οι.Ομ.Κω) 

Ανακοίνωση 
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες σε Φοιτήτριες/ές που σπουδάζουν σε 

ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος-Κύπρου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή  
(8/12/2018) 

 
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχοντας αποφασίσει από το 2017 την επέκταση και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση του Προγράμματος Υποτροφιών που  χορηγεί ήδη σε τελειόφοιτους μαθητές των 
Λυκείων τα τελευταία 11 χρόνια, καλεί  για δεύτερη χρονιά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με 
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας.  Οι υποτροφίες 
θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των υποψηφίων κατά την διάρκεια των σπουδών 
τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ αλλά και τις πληροφορίες που θα δώσουν με την αίτηση αυτή.   
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες 
που σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου ανεξάρτητα του έτους των σπουδών τους 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών. Η προθεσμία υποβολής είναι η  15/1/2019. Για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr μαζί με την 
αναλυτική κατάσταση των βαθμών που χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος που 
σπουδάζετε.  
                   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:                                

Λύκειο  αποφοίτησης:  

Ποιοι γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών:                                                  Τμήμα/Σχολή σπουδών: 

Έτος εισαγωγής:  

Τόπος κατοικίας των γονέων:  

Η Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος που σπουδάζετε  
πρέπει να επισυναφθεί στην παρούσα αίτηση.  
 
Πιθανές διακρίσεις (π.χ. βραβεία, υποτροφίες):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης (π.χ. έξοδα που αφορούν 
άμεσα τις σπουδές σας (όπως π.χ. αγορά βιβλίων, υπολογιστή, συνδρομή σε περιοδικά, συμμετοχή 
σε συνέδριο, κτλ.), συμβολή στα έξοδα διαβίωσης ή κάλυψη άλλων αναγκών) :  
 

 

 

mailto:nnap@otenet.gr


Είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν αίτηση στην Οι.Ομ.Κω. για υποτροφίες Λυκείου ή Φοιτητών:  

          Ναι    Όχι    

 

 Δέχεστε να παρακολουθήσετε διήμερο σεμινάριο  που θα οργανώσει η Οι.Ομ.Κω. με θέμα:  

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 

          Ναι    Όχι    

 
Αν η απάντηση σας είναι ναι ποιες ημερομηνίες την περίοδο 1/7/2019 -30/8/2019 είναι κατάλληλες 
για εσάς:  
 

Ο τόπος και χρόνος του διήμερου σεμιναρίου θα ανακοινωθεί έγκαιρα και θα υπάρξει μέριμνα 
για τα συνεπαγόμενα έξοδα για την διαμονή και διατροφή. 


