
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ JANET ZAKOS  

ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Όνομα……………………………………… 

Επίθετο……………………………………… 

Ημερομηνία γεννήσεως …………………………….. 

Διεύθυνση: Οδός………………………………………………………………………  

Ταχυδρομικός κώδικας 

Πόλη…………………………………………………………… 

Χώρα…………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: σταθερό ………………………                     κινητό…………………… 

E-mail :………………………………………………… 

Γνώση γλωσσών και επίπεδο 

…………….…………………………………………………………………..... 

 

Σπουδές 

Όνομα Ιδρύματος ……………………………………………………. 

Έτη Σπουδών Από……………έως…………. 

Κατεύθυνση Σπουδών …………………………………………………… 

Τίτλος/δίπλωμα που αποκτήθηκε ……………………………………………………… 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επωνυμία και τόπος εργασίας ………………………………………………………….  

Έτη υπηρεσίας Από …………έως……………… 



Τίτλος θέσης …………………………………………………………… 

Περιγραφή καθηκόντων ………………………………………………….. 

 

Όνομα πατέρα: ………………………………………………………….. 

Όνομα μητέρας …………………………………………………………... 

Διεύθυνση /Επάγγελμα γονέων: …………………………………………………….. 

Αριθμός αδελφών: ……………………………………………………………….. 

Οικογενειακή κατάσταση υποψηφίου/ας: 

……………………………………………………………………………………… 

 

B. ΔΙΑΦΟΡΑ  

1. Έχετε άλλη υποτροφία ή οικονομική υποστήριξη;      Ναι □   Όχι□ 

Αν ναι, από πού; ……………………………………………………………. 

Από πότε; …………………………………………………………………. 

Ποσό: …………………………………………………………………… 

 

2. Έχετε υποβάλει άλλη αίτηση για υποτροφία ή αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να 

αποκτήσετε οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή;  

Ναι □   Όχι□ 

Οργανισμός: ………………..………………………………… 

 

3.Υποτροφίες που έχετε λάβει στο παρελθόν:   

Από ………..      Έως   …………    

Επιχορήγηση από: ……………………………………………...……………... 

Τόπος σπουδών: …………………………………………………………….. 

 



4. Από πού ακούσατε για τη χορήγηση υποτροφίας για βυζαντινές σπουδές από το Ίδρυμα 

Janet Zakos; ……………………………………………………………….. 

5. Γιατί επιλέξατε το Ίδρυμα Janet Zakos για τη στήριξη των σπουδών σας στη 

Βυζαντινή Ιστορία ή Βυζαντινή Αρχαιολογία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….   

 Γ. ΣΧΟΛΙΑ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επόμενες γραμμές για να 

συμπεριλάβουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή παρατήρηση  που 

θεωρούν χρήσιμη για την υποστήριξη της αίτησής τους για την υποτροφία. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ    

Ο/Η υποψήφιος/α βεβαιώνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες σε αυτό το έντυπο είναι 

πλήρεις και ακριβείς 

Κάθε ψευδής δήλωση θα επιφέρει την άμεση ακύρωση της υποτροφίας. Εξουσιοδοτώ 

το Ίδρυμα  Janet Zakos να διενεργήσει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και σχολές 

τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασης των σπουδών και της επαγγελματικής μου 

κατάστασης. 

Βεβαιώνω ότι δεν διαθέτω άλλα εισοδήματα πέραν αυτών που έχουν δηλωθεί  στο 

κατατεθειμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού της Εφορίας 

Εάν μου παραχωρηθεί η υποτροφία, υποχρεούμαι πριν από την καταβολή της 

δεύτερης δόσης να καταθέσω στη Μεταπτυχιακή Επιτροπή του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας Έκθεση Προόδου με αποδεικτικά στοιχεία υπογεγραμμένη από 

εμένα και τον επόπτη καθηγητή. 



Λαμβάνω υπ’ όψιν ότι το Ίδρυμα Janet Zakos δεν παρέχει υποτροφία για το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος. Η παροχή υποτροφιών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του 

Ιδρύματος Janet Zakos που γίνεται συνήθως την άνοιξη. 

Τόπος και ημερομηνία …………………………………………………………………. 

Υπογραφή ………………………………………………………… 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρούνται εμπιστευτικά. 

 

 

 


