
                           
 

 

F.A.Q.- Συχνές Ερωτήσεις Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
- Η ειδίκευση που επιθυμώ να ακολουθήσω δεν βρίσκεται στη λίστα των ειδικεύσεων 
που αφορούν τους τελειόφοιτους ή πτυχιούχους του επιστημονικού κλάδου των 
προπτυχιακών μου σπουδών. Παρ’ όλα αυτά, μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Τακτικό 
Πρόγραμμα Υποτροφιών; 
Η ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι του Τακτικού Προγράμματος 
Υποτροφιών θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτές που αφορούν τον κάθε επιστημονικό 
κλάδο, όπως  περιγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΗΛΙΚΙΑ/ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
- Δεν πληρώ την προϋπόθεση της ηλικίας/ βαθμολογίας/ιθαγένειας. Μπορώ να 
υποβάλω αίτηση στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών; 
Όχι. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης του 
Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση. 
 
- Το όριο ηλικίας που αναφέρεται στην προκήρυξη του Τακτικού Προγράμματος 
Υποτροφιών αφορά και τους υποψήφιους διδάκτορες; 
Ναι. Οι προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών 
αφορούν όλους τους υποψήφιους, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές 
σπουδές επιπέδου Master ή διδακτορικού. 
 
- Είμαι τελειόφοιτος φοιτητής και ο μέσος όρος της βαθμολογίας μου είναι μικρότερος 
του 8,00. Με την ολοκλήρωση της Διπλωματικής μου εργασίας, ο μέσος όρος μου θα 
ξεπεράσει το 8,00. Μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών; 
 
Όχι. Οι υποψήφιοι είτε είναι τελειόφοιτοι είτε είναι πτυχιούχοι θα πρέπει να πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών για 
να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, ήτοι βαθμολογία/ ηλικία κ.λπ. 
 
- Είμαι απόφοιτος με βαθμό πτυχίου μικρότερο του 8,00, αλλά έχω βαθμό 
μεταπτυχιακού διπλώματος μεγαλύτερο του 8,00. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για 
υποτροφία; 
Όχι. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης του 
Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, ήτοι βαθμός 
πτυχίου κ.λπ.  
 
- Υπάρχει κάποιο όριο οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος στις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών; 
Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο όριο οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος. 



 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 
 
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
- Η ημερομηνία εξετάσεων του πτυχίου ξένης γλώσσας που απαιτείται από το 
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού είναι μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών. Μπορώ να 
υποβάλω αίτηση; 
Ναι. Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης και 
υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, μπορούν να 
επισυνάψουν μέσω του λογαριασμού που έχουν ανοίξει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, το 
σχετικό αντίγραφο του πτυχίου ξένων γλωσσών, που απαιτείται από το πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων. 
 
- Έχω όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο Τακτικό 
Πρόγραμμα Υποτροφιών, αλλά οι καθηγητές, από τους οποίους έχω ζητήσει συστατική 
επιστολή, δεν τις έχουν ετοιμάσει ακόμα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
 Ναι. Οι συστατικές επιστολές των καθηγητών θα πρέπει να αποσταλούν από τους ίδιους 
στο email scholarships@bodossaki.gr το συντομότερο δυνατό, πριν ή μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές; 
Όχι.  
 
-  Σκέφτομαι να συνεχίσω τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο. Μπορώ να υποβάλω 
αίτηση στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών; 
Ναι, εφόσον πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης του Τακτικού 
Προγράμματος Υποτροφιών. 
 
- Βρίσκομαι ήδη στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού μου προγράμματος. Μπορώ να 
υποβάλω αίτηση για υποτροφία στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για το δεύτερο 
έτος του μεταπτυχιακού μου; 
Ναι. Αίτηση για υποτροφία στο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλλουν 
πτυχιούχοι που ήδη διανύουν το πρώτο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού τους 
προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι η υποτροφία δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. 
 
- Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω υποβάλει ακόμα αίτηση 
στο/στα μεταπτυχιακό/ά πρόγραμμα/προγράμματα που με ενδιαφέρει/ουν ή εάν δεν 
έχω ακόμα γράμμα αποδοχής από το/τα Πανεπιστήμιο/α; 
Ναι. Δεν αποτελεί προϋπόθεση της προκήρυξης του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών 
οι υποψήφιοι να έχουν υποβάλει αίτηση ή να έχουν γίνει δεκτοί από κάποιο Πανεπιστήμιο. 
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