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
(2/9/2022)
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΣ
«Γρέγος Τανισκίδης»
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 13
χρόνια, καλεί για 6η χρονιά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση
υποτροφίας.
Η Οι.Ομ.Κω. έχει ήδη προκηρύξει πριν 2 χρόνια το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ
που αποτελείται πολλαπλές δράσεις που αφορούν την υποστήριξη των
νέων που ανήκουν στην Εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών της Πόλης
ή ακόμα των νέων που τους ενδιαφέρει έμπρακτα ο οικουμενικός
Ελληνικός πολιτισμός της Κωνσταντινούπολης.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που ανήκουν
στην 2η ή 3η γενιά της εκπατρισμένης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών,
που σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου (ανεξάρτητα
του έτους των σπουδών τους) συμπεριλαμβανομένων και των
μεταπτυχιακών, να αποστείλουν στο email: nnap@otenet.gr
συμπληρωμένο το έντυπο της επομενης σελίδας, μαζί με την αναλυτική
κατάσταση των βαθμών που χορηγείται από την Γραμματεία του
Τμήματος που σπουδάζουν (στην περίπτωση πρωτοετών να σταλεί το
αποτέλεσμα στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις). Η προθεσμία
υποβολής είναι ή 30/11/2022.
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: ΜΗΥ&Π
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):
Δηλώστε τον λόγο που θέλετε την οικονομική ενίσχυση επιλέγοντας μία
ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις και αναφέροντας το
εκτιμώμενο ποσό που χρειάζεστε. :
Αγορά φορητού υπολογιστή με χρηματική ενίσχυση
Αγορά βιβλίων:
Αγορά υπολογιστή ή παρελκόμενα:
Απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ:
Συνδρομή σε περιοδικά
Συμμετοχή σε συνέδριο:
Έξοδα εκτυπώσεων διπλωματικής/διδακτορικής εργασίας
Άλλος λόγος:
Είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν αίτηση στην Οι.Ομ.Κω. για
υποτροφίες Λυκείου ή Φοιτητών:
Έχετε υποβάλει το ερωτηματολόγιο για το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ;

