
Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος 

Τιμητικής Υποτροφίας «Δημήτρης Μανωλόπουλος» 

 

Η SPACE HELLAS προκηρύσσει δύο (2) τιμητικές ετήσιες υποτροφίες «Δημήτρης 

Μανωλόπουλος» με συνολικό ποσό 6.000€ για την κάθε μία, εις μνήμην του ιδρυτή της 

εταιρείας, Δημήτρη Μανωλόπουλου. 

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

της Ελλάδας, ή αντίστοιχα ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι 

οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά ή 

διδακτορικά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα 

επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI). 

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις δύο (2) υποτροφίες θα πρέπει 

να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή 

αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

2. Να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών 

Πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 

κατά προτίμηση με ειδίκευση στα δίκτυα επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια (Cyber 

Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) 

3. Να είναι ηλικίας έως και 26 ετών. 

4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι 

τουλάχιστον λίαν καλώς. 

5. Να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της SPACE HELLAS. 

6. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, 

το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής 

προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω. 

 

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.space.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για 

τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Η κατάθεση των αιτήσεων 

και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας www.space.gr. και με την αποδοχή των όρων για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Καταληκτική ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών ορίζεται η 30η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 17.00. 

http://www.space.gr/
http://www.space.gr/


Οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την 

υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους μπορούν να επικοινωνούν στο mbal@space.gr ή 

στο τηλέφωνο +30 210 6504293 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-17.00. 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ  

Κάθε υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει ψηφιακά τα πρωτότυπα όλων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πεδίο «Δικαιολογητικά» σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου 

jpg, png) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. 

1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

2. Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το 
οποίο αιτείται υποτροφία. 

3. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 

4. Αναλυτικό πρόγραμμα ή κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος για 
το οποίο αιτείται ο υποψήφιος υποτροφία. 

5. Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεων) στην οποία ο υποψήφιος θα αποτιμά την έως τώρα 

ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το 

συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια 
και επιδιώξεις (συμπληρώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα). 

6. Πλήρη φορολογική δήλωση των τελευταίων δύο (2) ετών για το οικογενειακό και το 

ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. 

Επιπλέον, σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεων) σχετικά με την οικονομική κατάσταση 

του υποψηφίου και τον τρόπο με τον οποίο έχει προγραμματίσει την κάλυψη του 
κόστους των σπουδών του (συμπληρώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα). 

7. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει παράλληλα άλλη υποτροφία από 

κανένα οργανισμό/φορέα. 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 

παρούσα προκήρυξη θα εκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των 

υποτρόφων (τυχόν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία κάλυψης του κόστους σπουδών θα 

συνεκτιμηθεί). 

Η επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 4 στελέχη της Space Hellas και από 3 

καθηγητές ΑΕΙ ή ειδικούς επιστήμονες στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

Μετά την πρώτη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι τρείς (3) υποψήφιοι 

θα περάσουν από μία προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή. 

mailto:mbal@space.gr


 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Το ποσό καθεμιάς από τις παραπάνω υποτροφίες σε κάθε υπότροφο θα καταβληθεί με τρόπο 

που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα και με το πρόγραμμα σπουδών 

του οικείου μεταπτυχιακού. 

Σημειώνεται ότι οι νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη 

που απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής 

ξεχωριστά. 


