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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ IST 

 

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή των Τριών (3) Υποτροφιών για τα Διετή 

Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των 12 πλήρων 

υποτροφιών σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (για παρακολούθηση με φυσική 

παρουσία) Συνολικής Αξίας 30.000€ 

 

Οι Υποψήφιοι: 

α. Να είναι κάτοικοι των ακριτικών νησιών που επισκέφθηκε η Axion Hellas κατά τον 7ο Διάπλου 

2019 (Αστυπάλαια, Χάλκη, Τήλος, Καστελόριζο). 

β. Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών. 

γ. Να επιλέξουν με την αίτησή τους ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του IST, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 

δ. Να είναι απόφοιτοι Λυκείου ειδικά για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 

ε. Να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους καθώς και σύντομη δήλωση με τίτλο «Γιατί Αξίζω 

την Υποτροφία» στο IST scholarships@ist.edu.gr ή/και στην Axion Hellas 

educational@axionhellas.gr  έως Παρασκευή 28/6/2019.  

στ. Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους για την μία (1) υποτροφία του IST, που 

περιλαμβάνει συμπληρωματικά την κάλυψη εξόδων διαβίωσης σε συνεργασία με το 

Ξενοδοχείο της Αστυπάλαιας (Kallichoron Art Boutique Hotel) μέσω του προγράμματος 

“Kallichoron Room2Give” εκτός των παραπάνω, θα ισχύσουν επιπλέον και τα παρακάτω 

κριτήρια. 

 

2. Κριτήρια Επιλογής για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης μέσω του προγράμματος 

“Kallichoron Room2Give” 

 

Σε συνεργασία με το Ξενοδοχείο της Αστυπάλαιας (Kallichoron Art Boutique Hotel) θα διατίθεται, 

μέσω του προγράμματος "Kallichoron Room2Give", ποσό εφάπαξ σε ετήσια βάση, στην μνήμη 

του Μιχαήλ Γεωργίου Παλατιανού. Ο σπουδαστής θα μπορεί να κάνει την πρακτική του άσκηση 

μέσω του Kallichoron Internship Scheme κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο Ξενοδοχείο. 
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- Για την υποβολή αιτήσεων δεν θα αποτελέσει κριτήριο αποκλεισμού ο βαθμός του Απολυτηρίου 

του Λυκείου, θα συνυπολογισθεί όμως ως παράγων μοριοδότησης. Ειδικότερα βαθμός ίσος του 

δεκαπέντε (15) θα λαμβάνει εκατό (100) μόρια. Κάθε επιπλέον μία (1) μονάδα του 

Απολυτηρίου θα λαμβάνει επιπροσθέτως εξήντα (60) μόρια. 

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει, τεκμηριωμένα, να είναι κάτοικοι Αστυπάλαιας. 

Κοινωνικά Κριτήρια 

- Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών (μόρια 100). 

- Τέκνα Πολυτέκνων Οικογενειών (μόρια 100). 

- Τέκνα Τριτέκνων Οικογενειών (μόρια 50). 

 

3. Πρόσθετες Πληροφορίες  

- Οι δικαιούχοι των υποτροφιών θα αναδειχθούν μετά από αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων 

και θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, στις ιστοσελίδες των IST και Αxion Hellas, ενώ 

παράλληλα θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς.  

- Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν για συνέντευξη.  

- Οι υποτροφίες θα δοθούν με επιλογή από την τριμελή Επιτροπή. 

- Για τα προγράμματα ΙΕΚ, μετά τη χορήγηση των υποτροφιών απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συνέχιση αυτών στο επόμενο (2ο) ακαδημαϊκό έτος είναι, η συνολική επίδοση  από όλα τα 

μαθήματα πρώτου έτους κάθε υποτρόφου να φτάνει σε μέσο όρο βαθμολογίας  τουλάχιστον 7/10. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του IST 

(www.ist.edu.gr) ή/και να επικοινωνήσουν με την κα Δάφνη Φουντουκάκου (210-4822222).  
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