
 

Προκήρυξη  χορήγησης  βοηθήματος  ενοικίου του Κληροδοτήματος 
"Ελένης Καλαντζοπούλου" ακ. έτους 2019-20 για φοιτήτριες του ΠΚ που 
φοιτούν στις Σχολές του Ρεθύμνου 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Ιουνίου 2021 

 Προκήρυξη 

 Αίτηση 

 Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ: Προκήρυξη υποτροφιών Ακ. Έτους: 
2021 - 2022 

 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων:14 Μαΐου 2021, ηµέρα Παρασκευή & ώρα 
16:00 

 
Το Ι∆ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 
2021-2022, τη χορήγηση, µε επιλογή, πέντε κατά κανόνα υποτροφιών, για 
µεταπτυχιακές, διδακτορικές, µεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας έως 12µηνών, σε νέους/νέες που 
κατάγονται από Κω ή Χάλκη, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακού Τοµέα ή Τεχνολογικού Τοµέα της ηµεδαπής ή/και 
αναγνωρισµένων  ως  οµοταγών  προς  τα  Ελληνικά  Α.Ε.Ι.  ιδρυµάτων  της  
αλλοδαπής. Αιτήσειςµαζί µε όλα τα δικαιολογητικάυποβάλλονται µόνο 
ηλεκτρονικάµέσω της µέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org 

µέχρι την παραπάνω προθεσµία. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης και ο 
Κανονισµός Υποτροφιών 2021-2022 µε τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους 
υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύµατος και συγκεκριµένα εδώ. Πληροφορίες: Τηλ. Γραµµατείας: 2107249940 
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00 και email:   
info@fanourakisfoundation.org 

 
 
 

Βραβείο WilliamStanleyMoss 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαρτίου 2021 

 Βραβείο William Stanley Moss 

 Προκήρυξη Βραβείου 
 
 
 
Βραβείο Μενέλαος Παρλαμάς 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Φεβρουαρίου 2021 

 Βραβείο Μενέλαος Παρλαμάς 

 Προκήρυξη Βραβείου (18/11/2020) 

 

 

https://www.philology.uoc.gr/uploads/prokhruksh-voh8hmaots-enoikiou_Kalantzopoulou-2019-20.pdf
https://www.philology.uoc.gr/uploads/aithsh_-Kalantzopoulou-2019-20.doc
https://www.philology.uoc.gr/uploads/dhlwsh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn.pdf
http://www.fanourakisfoundation.org/
mailto:info@fanourakisfoundation.org
http://www.phl.uoc.gr/sxoli/vraveia.php
https://www.philology.uoc.gr/uploads/002882-0104.pdf
http://www.phl.uoc.gr/sxoli/vraveia.php#parlamas
https://www.philology.uoc.gr/uploads/Parlamas2019-20.pdf


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-
2022 

 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου2021 

 
∆είτε τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ. 

 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά. Για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 
2103713053,-054,-055,-056,-057 ή µέσω e-mail στο 
scholarship.applications@onassis.org 

 
 
 
 

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για το πρόγραµµα Pre-doctoral 
Fellowships in Hellenic Studies του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Harvard 

 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 21Φεβρουαρίου, 2021 

 
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει έως και τρεις ερευνητικές 
υποτροφίες ετησίως σε υποψηφίους/ες διδάκτορες στον τοµέα Κλασικών 
Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστηµίων, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
τουλάχιστον ένα έτος εντός των διδακτορικών τους σπουδών. Η διάρκεια της 
κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 µήνες (Ιούνιος–Μάιος), κατά τη 
διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι/ες θα ολοκληρώσουν ένα εξαµηνιαίο 
ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος– Νοέµβριος)της δικής τους επιλογής. Καθ’όλη τη 
διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
µισού (∆εκέµβριος–Μάιος), οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συµµετάσχουν σε 
διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου για να µοιραστούν τα ευρήµατά τους και 
να συνεργαστούν µε άλλους/ες ερευνητές/τριες και µέλη της κοινότητας του 
Κέντρου. 

 
Η ερευνητική υποτροφία περιλαµβάνει πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδοµένων του Πανεπιστηµίου Harvard, ένα δεκαήµερο εκπαιδευτικό 
ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ουάσινγκτον, προσκλήσεις για να 
παρουσιάσουν και να δηµοσιεύσουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους και να 
συµµετάσχουν σε ακαδηµαϊκές συναντήσεις, καθώς και µία οικονοµική 
υποστήριξη 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι ερευνητές/τριες θα 
έχουν ακαδηµαϊκή και συµβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
υποτροφίας από τα µέλη της ακαδηµαϊκής επιτροπής του προγράµµατος. 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποτροφίες στις 
Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. ∆ιδάκτορες στην αγγλική ιστοσελίδα του 
προγράµµατος. 

 
 
  

mailto:scholarship.applications@onassis.org


 

Πρόγραµµα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύµατος Archimedes 

 
Πρόγραµµα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύµατος Υποτροφιών 
Archimedes(http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/)για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. 

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: 

 
Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυµάτων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας https://taotlused.archimedes.ee 
Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος: 
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers 

 
Στοιχεία επικοινωνίας αρµόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis Uulman, e-mail: 
liis.uulman@archimedes.ee 

 
 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Προκήρυξη διαγωνισµού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στον κλάδο 
της ΝεοελληνικήςΦιλολογίας, σε πτυχιούχους Τµηµάτων Φιλολογίας 
κατεύθυνσης Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ελληνικών 
Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε έναρξη 
το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Ανδρέα 
Ανδρεάδη (Υποτροφίες Εµµανουήλ ∆. Ροΐδη). 

 
Επισηµαίνουµε ότι η προθεσµία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόµενων από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020. 

 
============================================================ 

 
Προκήρυξη    διαγωνισµούγια    τη    χορήγηση    µίας    (1)     υποτροφίας    
στον    κλάδο της Γλωσσολογίας σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής 
ελληνικού Πανεπιστηµίου µε βαθµό πτυχίου " Άριστα" για µεταπτυχιακές 
σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό, µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 
2020-2021, από τα έσοδα της ∆ωρεάς Πάικου Νικολαΐδη. 

 
Επισηµαίνουµε ότι η προθεσµία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόµενων από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020. 

http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers
mailto:liis.uulman@archimedes.ee
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