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Δελτίο Τύπου 
 

Οι Υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE αυξάνονται από 20 σε 50 το 2015 

 
ΟΤΕ και COSMOTE στηρίζουν νέους φοιτητές με υποτροφίες συνολικού ύψους 

€750.000 - Υποβολή αιτήσεων έως 16 Οκτωβρίου 
 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 
 

Πενήντα (50) υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)1 η καθεμία για 
πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές 
δυσκολίες, ανακοινώνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. 
 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ–COSMOTE αποτελεί σημαντικό θεσμό που, αδιάλειπτα 
τα τελευταία 14 χρόνια, στηρίζει τους νέους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες και να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Επιβεβαιώνοντας την πίστη τους 
στη νέα γενιά, φέτος οι δύο εταιρείες ενισχύουν σημαντικά το πρόγραμμα, αυξάνοντας τις 
υποτροφίες από είκοσι σε πενήντα, και τη συνολική οικονομική προσφορά προς τους 
νέους φοιτητές σε 750.000 ευρώ.  
 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: 
«Εδώ και δεκατέσσερα χρόνια στηρίζουμε νέους φοιτητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, 
κόντρα στις δυσκολίες, για να προοδεύσουν, να μάθουν, να εξελιχθούν. Η πορεία αυτών των 
παιδιών, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και προσωπικό επίπεδο, δικαιώνει την πίστη μας ότι με την 
κατάλληλη στήριξη, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεγαλουργήσουν. Δεν αρκεί να δηλώνουμε 
ότι πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους, πρέπει να το αποδεικνύουμε και με πράξεις. Γι αυτό 
φέτος αυξήσαμε τις υποτροφίες μας από 20 σε 50. Στηρίζοντας περισσότερα παιδιά 
πολλαπλασιάζουμε τις ελπίδες όλων μας για ένα καλύτερο μέλλον.»   
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ote-cosmote-
scholarships.gr, έως και τις 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00. 
 
Βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή υποψηφίων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι η εισαγωγή 
μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 
γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα περιγράφονται στην 
αναλυτική προκήρυξη, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Υποτροφιών.  
 
Ο θεσμός των Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE στηρίζει την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων 
και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας των δύο εταιρειών. Μέχρι σήμερα 
έχουν απονεμηθεί συνολικά 166 υποτροφίες και 313 τιμητικές διακρίσεις, η αξία των 
οποίων υπερβαίνει τα 2,9 εκατ. ευρώ.  
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1Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα 
βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά. Tο καθαρό ποσό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε τέσσερις (4) 
ισόποσες δόσεις. 
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