
	  

	   Σελίδα 1 της 5 

	  

Το	  Ελληνικό	  Ίδρυμα	  Υποτροφιών	  

ΔΗΛΩΣΗ	  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	  

ΣΤΟΧΟΙ	  

Το	  Ελληνικό	  Ίδρυμα	  Υποτροφιών	  του	  Κεμπέκ	  δημιουργήθηκε	  το	  1987	  ως	  μη	  
κερδοσκοπικός	  οργανισμός.	  Ο	  σκοπός	  του	  Ιδρύματος	  είναι	  να	  απονείμει	  Βραβεία	  
Αριστείας	  για	  τις	  ακαδημαϊκές	  επιδόσεις	  φοιτητών	  πλήρους	  φοίτησης	  σε	  
Πανεπιστήμιακα	  προγράμματα,	  τόσο	  σε	  προπτυχιακό	  όσο	  και	  μεταπτυχιακό	  επίπεδο,	  
στην	  επαρχία	  του	  Κεμπέκ	  του	  Καναδά.	  

Το	  Ίδρυμα	  δέχεται	  αιτήσεις	  από	  φοιτητές	  ελληνικής	  καταγωγής,	  αλλά	  υπάρχουν	  και	  
υποτροφίες	  που	  απευθύνονται	  σε	  φοιτητές	  κάθε	  προέλευσης	  που	  φοιτούν	  σε	  
προγράμματα	  ελληνικών	  σπουδών.	  

	  

ΔΟΜΗ	  

Το	  Ίδρυμα	  έχει	  συσταθεί	  στην	  επαρχία	  του	  Κεμπέκ	  και	  έχει	  την	  αρμοδιότητα	  να	  εκδίδει	  
αποδείξεις	  για	  φορολογικούς	  σκοπούς	  στους	  δωρητές	  και	  ευεργέτες	  του.	  

Η	  διοικητική	  δομή	  του	  Ιδρύματος	  αποτελείται	  από	  τα	  μέλη	  του,	  ένα	  μη	  αμειβόμενο	  
Διοικητικό	  Συμβουλίο	  που	  εκλέγεται	  για	  διετή	  θητεία	  από	  τα	  μέλη	  του	  στην	  ετήσια	  
συνέλευση,	  και	  μια	  ad	  hoc	  ακαδημαϊκή	  επιτροπή	  αποτελούμενη	  από	  καθηγητές	  
πανεπιστημίων	  του	  Κεμπέκ,	  που	  επιλέγονται	  	  κάθε	  χρόνο	  από	  το	  Διοικητικό	  Συμβούλιο.	  

Οι	  υποτροφίες	  χορηγούνται	  αποκλειστικά	  με	  βάση	  την	  απόφαση	  της	  Επιστημονικής	  
Επιτροπής.	  

	  

	   	  



	  

	   Σελίδα 2 της 5 

	  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  /	  ΜΕΛΗ	  

Τα	  μέλη	  του	  Ιδρύματος,	  που	  προέρχονται	  από	  τον	  ακαδημαϊκό	  χώρο	  και	  άλλους	  τομείς	  
της	  
κοινωνία,	  είναι	  άτομα	  που	  εκτιμούν	  την	  ακαδημαϊκή	  αριστεία	  και	  είναι	  ταγμένα	  στην	  
προώθηση	  του	  υγιούς	  ανταγωνισμού	  μεταξύ	  των	  φοιτητών	  σε	  όλους	  τους	  κλάδους	  και	  
σε	  όλα	  τα	  επίπεδα	  του	  ακαδημαϊκού	  χώρου.	  
	  
Η	  ετήσια	  τελετή	  απονομής	  βραβείων	  είναι	  η	  κύρια	  εκδήλωση	  που	  διοργανώνεται	  από	  
το	  Ίδρυμα.	  Σε	  ορισμένες	  περιπτώσεις,	  το	  Ίδρυμα	  διοργανώνει	  και	  άλλες	  πολιτιστικές	  και	  
ακαδημαϊκές	  εκδηλώσεις	  ή	  και	  	  δραστηριότητες	  με	  στόχο	  την	  εύρεση	  πρόσθετων	  
πόρων	  χρηματοδότησης	  του	  έργου	  του.	  

Το	  Ίδρυμα	  Ελληνικών	  Υποτροφιών	  δέχεται	  δωρεές	  από	  ιδιώτες,	  ενώσεις	  ή/και	  
εταιρικούς	  χορηγούς,	  σύμφωνα	  με	  την	  πολιτική	  και	  τις	  κατευθυντήριες	  γραμμές	  που	  
περιλαμβάνουν	  τις	  ακόλουθες	  μεθόδους	  συμβολής	  :	  

	  

1. Η	  ΕΠΩΝΥΜΗ	  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ	  

Σε	  αυτό	  το	  είδος	  της	  υποτροφίας,	  το	  ποσό	  των	  δύο	  χιλιάδων	  καναδικών	  δολαρίων	  (CAD	  
$2.000)	  απονέμεται	  κάθε	  χρόνο,	  για	  δέκα	  συναπτά	  (10)	  έτη.	  Για	  την	  δημιουργία	  μιας	  
τέτοιας	  υποτροφίας	  απαιτείται	  μια	  εφάπαξ	  καταβολή	  είκοσι	  δύο	  χιλιάδων	  
πεντακοσίων	  δολαρίων	  (CAD	  $22.500)	  στο	  Ίδρυμα.	  

Ως	  συνέπεια	  των	  παραπάνω,	  οι	  υπάρχουσες	  επώνυμες	  υποτροφίες	  που	  
δημιουργήθηκαν	  με	  την	  εφάπαξ	  καταβολή	  είκοσι	  χιλιάδων	  δολαρίων	  (CAD	  $20.000)	  θα	  
προσαρμοστούν	  στο	  ποσό	  των	  είκοσι	  δύο	  χιλιάδων	  πεντακοσίων	  δολαρίων	  (CAD	  
$22.500)	  από	  την	  1η	  Ιανουαρίου	  2015.	  

Εάν	  μετά	  από	  την	  πάροδο	  των	  δέκα	  (10)	  συναπτών	  ετών	  ο	  δότης	  θέλει	  να	  επεκτείνει	  
την	  επώνυμη	  υποτροφία,	  μπορεί	  να	  το	  πράξει	  με	  μια	  νέα	  καταβολή	  του	  ποσού	  των	  
είκοσι	  δύο	  χιλιάδων	  πεντακοσίων	  δολαρίων	  (CAD$	  22.500)	  στο	  Ίδρυμα.	  

	   	  



	  

	   Σελίδα 3 της 5 

	  
2. Η	  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ	  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ	  

Σε	  αυτό	  το	  είδος	  της	  υποτροφίας,	  	  μια	  υποτροφία	  	  δύο	  χιλιάδων	  δολαρίων	  (CAD	  $	  
2.000)	  απονέμεται	  μία	  φορά,	  κατά	  το	  ακαδημαϊκό	  έτος	  της	  δωρεάς	  .	  Για	  τη	  δημιουργία	  
μιας	  τέτοιας	  υποτροφίας	  υπάρχουν	  οι	  ακόλουθοι	  τύποι	  εισφοράς	  :	  

2.1	  Μια	  ενιαία	  εισφορά	  του	  ποσού	  των	  δύο	  χιλιάδων	  πεντακοσίων	  δολαρίων	  
(CAD	  $2.500).	  Αυτή	  η	  εντεταλμένη	  υποτροφία	  απονέμεται	  το	  έτος	  που	  έπεται	  
της	  εισφορά.	  

2.2	  Ετήσια	  εισφορά	  πεντακοσίων	  δολαρίων	  (CAD	  $500)	  για	  πέντε	  συναπτά	  έτη	  
για	  ένα	  σύνολο	  δύο	  χιλιάδων	  πεντακοσίων	  δολαρίων	  (CAD	  $2.500).	  Αυτή	  η	  
εντεταλμένη	  υποτροφία	  απονέμεται	  το	  έτος	  μετά	  την	  παραλαβή	  της	  τελευταίας	  
(5ης)	  δόσης.	  

Σε	  αμφότερες	  τις	  περιπτώσεις,	  το	  όνομα	  ή	  τα	  ονόματα	  των	  δωρητών	  (ατομική	  ή	  
προερχόμενη	  από	  οργανώσεις	  ή	  εταιρείες)	  θα	  πρέπει	  να	  αναφέρονται	  κατά	  τη	  διάρκεια	  
των	  ετών	  δωρεάς	  στη	  λίστα	  δωρητών	  του	  ετήσιου	  φυλλάδιο	  του	  Ιδρύματος.	  

	  

3.	  Η	  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ	  «	  ΕΙΣ	  ΜΝΗΜΗΝ	  ΚΑΠΟΙΟΥ	  »	  

Αυτό	  το	  είδος	  της	  υποτροφίας	  σχετίζεται	  με	  μια	  κηδεία	  ή	  μνημόσυνο	  και	  η	  
απαιτούμενη	  συνεισφορά	  είναι	  δύο	  χιλιάδες	  δολάρια	  σε	  μία	  δόση	  (CAD	  $2.000).	  Αυτό	  
μπορεί	  να	  επιτευχθεί	  με	  2	  διαφορετικούς	  τρόπους:	  

α)	  Η	  οικογένεια	  παρέχει	  μια	  ενιαία	  δωρεά	  δύο	  χιλιάδων	  δολαρίων	  (CAD	  $	  
2.000)	  στο	  Ίδρυμα.	  Στην	  περίπτωση	  αυτή,	  το	  Ίδρυμα	  θα	  εκδίδει	  μια	  ενιαία	  
απόδειξη	  παραλαβής	  στο	  όνομα	  του	  	  δωρητή	  και	  θα	  δημιουργεί	  για	  το	  ίδιο	  έτος	  
μια	  ονομαστική	  υποτροφία	  στην	  μνήμη	  του	  ανθρώπου	  ή	  του	  γεγονότος	  για	  τον	  
οποίο	  έγινε	  η	  δωρεά.	  

β)	  Η	  οικογένεια	  ζητά	  από	  τους	  παριστάμενους	  στο	  Γραφείο	  τελετών	  
(νεκροπομπείο)	  να	  στείλουν	  τις	  δωρεές	  τους	  στο	  όνομα	  του	  αποβιώσαντος	  στο	  
Ίδρυμα.	  Εάν	  το	  συνολικό	  ποσό	  που	  έχει	  εισπραχθεί	  ισούται	  ή	  υπερβαίνει	  τα	  δύο	  
χιλιάδες	  δολάρια	  (CAD	  $2.000	  δολαρίων),	  τότε	  μια	  υποτροφία	  του	  τύπου	  αυτού	  
δημιουργείται	  από	  το	  Ίδρυμα.	  Επιρπόσθετα,	  το	  Ίδρυμα	  θα	  εκδώσει	  ατομικές	  
φορολογικές	  αποδείξεις	  στους	  δωρητές.	  



	  

	   Σελίδα 4 της 5 

	  

Σημειώσεις	  της	  επιτροπής	  σχετικά	  με	  την	  υποτροφία	  στη	  μνήμη:	  

1.	  Παρά	  το	  γεγονός	  ότι	  αυτό	  το	  είδος	  της	  ανάθεσης	  θα	  μπορούσε	  να	  ανήκει	  στις	  
εντεταλμένες	  υποτροφίες,	  η	  επιτροπή	  προτείνει	  ένα	  διαφορετικό	  όνομα	  λόγω	  της	  
ιδιαίτερησ	  σημασίας	  της.	  

2.	  Για	  τις	  «Εις	  μνήμην»	  υποτροφίες	  προτείνουμε,	  για	  ανθρωπιστικούς	  λόγους,	  
εισφορά	  ποσού	  CAD	  $2.000	  δολαρίων	  αντί	  των	  CAD	  $2.500.	  Το	  σκεπτικό	  είναι	  ότι	  
τοιουτοτρόπως	  το	  Ίδρυμα	  αναγνωρίζει	  την	  ιδιαιτερότητα	  των	  εν	  λόγω	  βραβείων	  και	  
ότι	  θα	  υπάρχουν	  πρόσθετα	  παράπλευρα	  κέρδη	  	  από	  τη	  δημοσιότητα	  των	  
προσπαθειών	  αυτών.	  

	  

4.	  ΕΙΣΦΟΡΑ	  ΤΥΠΟΥ	  «	  ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ	  »	  (1000	  -‐	  $2499)	  

Αυτή	  είναι	  η	  περίπτωση	  των	  εισφορών	  από	  ιδιώτες	  ή	  Οργανισμούς	  /	  Εταιρείες	  και	  
ισούται	  με	  ή	  υπερβαίνει	  το	  ποσό	  των	  χιλίων	  δολαρίων	  (CAD	  $1.000).	  Το	  όνομα	  (άτομο	  
ή	  οργανισμός	  ή	  εταιρεία)	  του	  ευεργέτη	  θα	  αναφέρονται	  στον	  ομώνυμο	  κατάλογο	  του	  
ετήσιου	  φυλλαδίου	  του	  Ιδρύματος.	  

	  

5.	  ΕΙΣΦΟΡΑ	  ΤΥΠΟΥ	  «	  ΔΩΡΗΤΗΣ	  »	  (1	  -‐$999)	  

Αυτή	  είναι	  η	  περίπτωση	  των	  εισφορών	  από	  ιδιώτες	  ή	  Οργανισμούς	  /	  Εταιρείες	  που	  
είναι	  χαμηλότερα	  από	  χίλια	  δολάρια	  (CAD	  $1.000).	  

	  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	  

Το	  Ίδρυμα	  Ελληνικών	  Υποτροφιών	  	  είναι	  μια	  δυναμική	  και	  εξελισσόμενη	  με	  
κερδοσκοπική	  οργάνωση.	  Η	  Δομή	  της	  διακυβέρνησης	  του	  εξασφαλίζει	  ότι	  η	  διαχείριση	  
γίνεται	  με	  ευσυνειδησία	  και	  με	  απόλυτο	  σεβασμό	  στην	  ορθή	  διαχείριση	  και	  αξιοποίηση	  
των	  πόρων	  για	  την	  επίτευξη	  των	  σημαντικών	  στόχων	  που	  έχει	  θέσει.	  

	   	  



	  

	   Σελίδα 5 της 5 

	  

Το	  Ίδρυμα	  εξακολουθεί	  να	  είναι	  επιδεκτικό	  σε	  όλους	  εκείνους	  που	  είναι	  πρόθυμοι	  και	  
έτοιμοι	  να	  βοηθήσουν	  στην	  εξέλιξη	  και	  την	  επέκταση	  της	  αποστολήσ	  του,	  καθώς	  δρα	  
για	  την	  προώθηση	  της	  ακαδημαϊκής	  αριστείας.	  	  Επιπλέον,	  προσπαθεί	  να	  ενισχύσει	  την	  
συνεργασία	  μεταξύ	  του	  πανεπιστημιακού	  χώρου	  και	  των	  άλλων	  τομέων	  της	  κοινωνίας.	  

	  	  Σημειώσεις:	  

Α)	  Οι	  υποτροφίες	  θα	  δοθούν	  το	  επόμενο	  έτος	  από	  τις	  εισφορές.	  Οι	  δωρεές	  για	  τις	  
υποτροφίες	  πρέπει	  να	  είναι	  στη	  διάθεση	  του	  Ιδρύματος	  πριν	  από	  1ης	  Οκτωβρίου	  
του	  έτους	  της	  δωρεάς.	  Αυτό	  καθορίζεται	  από	  το	  γεγονός	  ότι	  η	  ημερομηνία	  αυτή	  
είναι	  η	  καταληκτική	  για	  τη	  δημόσια	  ανακοίνωση	  των	  υποτροφιών	  που	  πρόκειται	  
να	  χορηγηθούν	  κατά	  το	  τρέχον	  ακαδημαϊκό	  έτος.	  

Β)	  Εάν	  ο	  χορηγός	  επιθυμεί	  να	  συνεχίσει	  την	  δωρεά,	  για	  μια	  περίοδο	  μεγαλύτερη	  
του	  ενός	  έτους,	  η	  ίδια	  διαδικασία	  μπορεί	  να	  επαναλαμβάνεται	  κάθε	  χρόνο,	  ή,	  ο	  
ανάδοχος	  μπορεί	  να	  χρησιμοποιήσει	  οποιοδήποτε	  άλλο	  είδος	  της	  δωρεάς	  
σύμφωνα	  με	  την	  περιγραφή	  των	  άλλων	  κατηγοριών	  υποτροφίας.	  

Γ)	  Τα	  ονόματα	  όλων	  των	  δωρητών	  "(ατομική	  ή	  Οργάνωσης/	  Εταιρείας)	  θα	  πρέπει	  
να	  αναφέρονται	  στον	  Κατάλογο	  των	  Δωρητών	  του	  ετήσιου	  φυλλαδίου	  του	  
Ιδρύματος	  και	  σε	  ένα	  αρχείο	  PDF	  στην	  ιστοσελίδα	  του	  Ίδρύµατος.	  	  


