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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η  COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί για ένατη 
συνεχή χρονιά, πρόγραμμα Υποτροφιών με στόχο την υποστήριξη των νέων της ελληνικής 
περιφέρειας.  Το  πρόγραμμα  ‘ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  COSMOTE ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, 
απευθύνεται  σε  πρωτοετείς  φοιτητές  ελληνικών  Α.Ε.Ι.  Πανεπιστημιακού  Τομέα  που 
προέρχονται από δέκα επαρχιακούς νομούς της Ελλάδας. 

Για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2010-2011  το  ποσό  των  Υποτροφιών  COSMOTE,  ανέρχεται  στις 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε Υποτροφία. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα φέτος 
απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει το σχολικό έτος 2009-2010 από δημόσια 
σχολεία  των  νομών  Αιτωλοακαρνανίας,  Έβρου,  Ιωαννίνων,  Κιλκίς,  Κοζάνης,  Κορινθίας, 
Λάρισας, Λέσβου, Χαλκιδικής, και Χανίων. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το επίπεδο των 
υποψηφιοτήτων, η εταιρεία θα απονείμει και φέτος Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από 
το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ η καθεμία. 

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους σύμφωνα 
με  τους  όρους  που  αναφέρονται  στην  αναλυτική  προκήρυξη,  ενώ  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά  που  ζητούνται  θα  προσκομιστούν  μόνο  από  τους  υποψηφίους  που  θα 
περάσουν στη δεύτερη φάση. 

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ορισθεί  η 
17/10/2010.

Με την ελπίδα ότι η προσπάθειά μας αυτή θα σας βρει αρωγούς, θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη 
για εμάς η συμβολή σας, ως προς την ανάρτηση και προώθηση του προγράμματός μας στην 
πανεπιστημιακή σας κοινότητα, ώστε οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος που εκπροσωπείτε, να ενημερωθούν για τις ‘ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’ και να έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας, Δημ. Σχέσεων & Εσωτερικής Επικοινωνίας

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων COSMOTE: Τηλ: 210-6177901, Φαξ: 210-6177239.
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