
20 χρόνια Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE: 
Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 8 Οκτωβρίου 

Συνεχίζονται έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου (ώρα 18:00), οι δηλώσεις 

συμμετοχής για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE, που φέτος 

συμπληρώνει 20 χρόνια. 

Πρωτοετείς φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες μπορούν να δουν 

τους όρους των υποτροφιών και να υποβάλλουν αίτηση, αποκλειστικά μέσω 

του www.cosmote-scholarships.gr.  

"Με τις υποτροφίες επενδύουμε 20 χρόνια στους νέους, το μέλλον της πατρίδας 

μας. Κάθε φορά που συναντώ τους υποτρόφους μας με συγκινεί η πορεία τους, 

όχι μόνο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο", δήλωσε 

ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης 

Τσαμάζ και πρόσθεσε: "Νέοι άνθρωποι που κυνηγούν τα όνειρά τους, έχοντας 

μάθει να ξεπερνούν κάθε δυσκολία στο δρόμο τους. Ειδικά την φετινή χρονιά 

οι προκλήσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Η θετική στάση ζωής τους, το 

πάθος, οι αξίες και η συστηματική δουλειά αποτελούν παράδειγμα για όλους 

μας. Η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία αποτελούν 

προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης στην COSMOTE για έναν κόσμο 

καλύτερο για όλους".  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 

2022 περιλαμβάνει 30 υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές: 29 για 

συγκεκριμένες σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την υποτροφία 

"Ζαχαρίας Πιπερίδης" για πρωτοετείς φοιτητές στα τμήματα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, 

στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ.  

To ποσό υποτροφίας για σχολές τετραετούς φοίτησης, ανέρχεται σε €15.000¹, 

ενώ για σχολές πενταετούς φοίτησης αυξάνεται σε €18.750. Για την υποτροφία 

"Ζαχαρίας Πιπερίδης", το ποσό είναι €25.000. Επιπλέον, για τις καθημερινές 

ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η COSMOTE προσφέρει σε 

όλους τους υποτρόφους laptop και πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet και COSMOTE TV. 

http://www.cosmote-scholarships.gr/


Με όραμα έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσω της τεχνολογίας, η 

COSMOTE αναλαμβάνει πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης για να ενισχύσει 

το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αλλά και την ισότιμη 

πρόσβαση των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. 

  

¹ Νόμιμοι 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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