
 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΟΥ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για 
μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε αποφοίτους της Κρατικής Σχολής 
Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν 
ηλικία έως 28 ετών.  Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ. 
 
Η εγγραφή και έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να γίνει κατά το τρέχον, το 
επόμενο ή και το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος  από την έκδοση των αποτελεσμάτων από 
το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Οι σπουδές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την 
έναρξη. Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται παράταση ενός έτους. 
 
Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από επταμελή επιτροπή 
καθηγητών/-τριων της ΚΣΟΤ βάσει των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Η επιτροπή θα 
καταλήξει αιτιολογώντας ειδικά την άποψή της σε κατάλογο έως και πέντε (5) 
επικρατέστερων υποψηφίων. Ο κατάλογος θα παραδοθεί εντός το αργότερο δέκα (10) 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στο Δ.Σ του Ιδρύματος. Το Δ.Σ του Ιδρύματος 
θα καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους και στη συνέχεια θα προβεί 
στην τελική επιλογή του/της υποτρόφου καθώς και δύο επιλαχόντων/-ουσών. 
 
Η επιλογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: τον βαθμό, το ταλέντο, την 
προσωπικότητα, τον φορέα σπουδών ή μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό και την οικονομική 
κατάσταση.  
 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 14:00 το αργότερο) στη 
Γραμματεία της ΚΣΟΤ (με ένδειξη «Για την υποτροφία του Ιδρύματος Υποτροφιών Χορού 
Αδελφών Πράτσικα»). 
 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:  
 

1. Δίπλωμα ολοκλήρωσης των σπουδών στην ΚΣΟΤ. Ειδικά για την φετινή χρονιά και 
λόγω της παράτασης του έτους, απαιτείται πιστοποιητικό φοίτησης στο 3ο έτος της 
ΚΣΟΤ. 

2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών (μέσος όρος τουλάχιστον 7.5). 
3. Βιογραφικό σημείωμα και προσωπικό φάκελο προβολής δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

(portfolio) έως και 5 σελίδες.  
4. Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο/η υπότροφος 

θα σπουδάσει), που να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό.  
5. Δύο συστατικές επιστολές που να αναφέρονται στην προσωπικότητα και την 

ικανότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή 
μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. 

6. Πιστοποιητικό ή επιστολή αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση 
από φορέα του εξωτερικού. 



 

7. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει φορολογική 
δήλωση. Άλλως, εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.  


