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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την
Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου at
την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

στο πλαίσιο της δράσης
Erasmus JeanMonnetProjects
έγκριση ΥΠΟΙΚ 144907 ΕΞ 2020 προκηρύσσει

τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης για πολυσχιδή δράση στους
τομείς του δημοσίου διεθνούς και ευρωπαϊκού

δικαίου σε δύο 2 νέους ή
νέες έναν 1 σπουδαστή μεταπτυχιακού

επιπέδου κι έναν 1 υποψήφιο

διδάκτορα για τα ακαδημαϊκά έτη
2020-2021 2021-2022

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων ευρώ 1.000€ κατ'έ
τος για σπουδαστές μεταπτυχιακού
επιπέδου και στο ποσό των δυόμισι χιλιάδων

ευρώ 2.500€ κατ'έτος για
υποψήφιους διδάκτορες

Α.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση
και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες

οικονομικές ενισχύσεις θα
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

Για σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου

Απαραίτητα προσόντα
1 Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικής

από Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής με βαθμό πάνω από 7,5
λίαν καλώς

2 Να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό

πρόγραμμα διεθνών και ευρωπαϊκών

νομικών σπουδών σε Πανεπιστήμιο

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

3 Να γνωρίζουν άριστα εκτός της
ελληνικής την αγγλική γλώσσα και να
έχουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον

δεύτερης ξένης γλώσσας
4 Να είναι ασκούμενοι ή εν ενεργεία

δικηγόροι
5 Να μην έχουν συμπληρώσει τα 26

έτη
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα
1 Να έχουν εμπειρία σε εικονικές δίκες

διεθνούς δικαίου
2 Να έχουν εμπειρία μέσω πρακτικής

και παρακολούθησης συνεδρίων
στους τομείς του διεθνούς και του ευρωπαϊκού

δικαίου
Για υποψήφιους διδάκτορες
Απαραίτητα προσόντα
1 Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικής

από Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής

2 Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο ή
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο

το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο
3 Να είναι εγγεγραμμένοι ως Υποψήφιοι

διδάκτορες σε Πανεπιστήμιο ή
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής με εξειδίκευση στο Διεθνές

Δίκαιο
4 Να έχουν δημοσιεύσεις στο ευρωπαϊκό

δίκαιο και στο δημόσιο διεθνές
δίκαιο σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους

στον αντίστοιχο κλάδο στην αγγλική

γλώσσα
5 Να έχουν άριστη γνώση,εκτός της

ελληνικής της αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας και ικανοποιητική γνώση μίας
ακόμη τουλάχιστον γλώσσας

6 Να έχουν ανακοινώσεις σε ακαδημαϊκά

συνέδρια στο εξωτερικό στο δημόσιο

διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό
δίκαιο

7 Να έχουν διδακτική εμπειρία
8 Να έχουν αποδεδειγμένη πρακτική

άσκηση σε τομείς τόσο του δημοσίου
διεθνούς δικαίου όσο και του ευρωπαϊκού

δικαίου σε αντίστοιχους οργανισμούς

Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η οικονομική ενίσχυση θα έχει διάρκεια

και ισχύ δύο ετών αρκεί οι σπουδαστές

να επιδεικνύουν επιτυχή ακαδημαϊκή

πορεία κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους να ολοκληρώνουν
επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου

χρόνου το κάθε στάδιο σπουδών
αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη
διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση

της ενίσχυσης
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα υποχρεούται

να αποδίδει στους ωφελου
μένουςτο ποσό των χιλίων ευρώ

1 000€ κατ'έτος για τον/την σπουδαστή

μεταπτυχιακού επιπέδου και το ποσό

των δυόμισι χιλιάδων ευρώ
2.500€ κατ'έτος για τον Λην υποψήφιο/α

διδάκτορα για τα ακαδημαϊκά έτη
2020-2021,2021-2022

Δ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου

1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ή διαβατηρίου
3 Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής από

Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

με βαθμό πάνω από 7,5 Λίαν
Καλώς Για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

απαιτείται αποδεικτικό βαθμολογικής
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ

4 Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό

πρόγραμμα διεθνών και ευρωπαϊκών

νομικών σπουδών σε Πανεπιστήμιο

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
5 Αποδεικτικά γνώσης γλωσσών
6 Βεβαίωση δικηγορικής άσκησης

για ασκούμενους ή εν ενεργεία δικηγόρους

7 Λοιπές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν

τυχόν εμπειρία σε εικονικές δίκες

διεθνούς δικαίου πρακτική άσκηση
και παρακολούθηση συνεδρίων στους
τομείς του διεθνούς και του ευρωπαϊκού

δικαίου
Για υποψήφιους διδάκτορες
1 Ανολυτικό βιογραφικό σημείωμα
2 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ή διαβατηρίου
3 Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής από

Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

4 Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδώναπό Πανεπιστήμιο ή Ακαδημαϊκό

Ινστιτούτο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

με γνωστικό αντικείμενο το
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο

4 Βεβαίωση εγγραφής σε διδακτορικό
πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο

το Διεθνές Δίκαιο σε Πανεπιστήμιο ή
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής

5 Αντίγραφα δημοσιεύσεων στο ευρωπαϊκό

δίκαιο και διεθνές δίκαιο
6 Αποδεικτικά γνώσης γλωσσών
7 Λίστα με ανακοινώσεις σε ακαδημαϊκά

συνέδρια στο εξωτερικό στο δημόσιο

διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό
δίκαιο

8 Αποδεικτικά απόκτησης πρακτικής
εμπειρίας/άσκησης τόσο στο διεθνές
όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο

9 Αποδεικτικό διδακτικής εμπειρίας
Ε ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα μπορεί

να διακόψει την παροχή οικονομικής
ενίσχυσης

1 Σε περίπτωση που τα στοιχεία που
προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος
είναι ψευδή

2 Σε περίπτωση που η πρόοδος και η

διαγωγή του ωφελουμένου δεν είναι
ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια

3 Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης

των οικονομικών δυνατοτήτων του
Ιδρύματος ιδίως λόγω οικονομικών
συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσε¬

ων Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί

σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου

έξι 6 μήνες πριν την διακοπή
ΣΤ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση con
tactOkoufafoundation.org

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

λήγει σε διάστημα σαράντα πέντε

45 ημερών από τη δημοσίευσή
της παρούσας προκήρυξης

Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης

αποτελούμενη από την Πρόεδρο και
δύο μέλη του Δ.Σ του Ιδρύματος Καλλιόπης

Κούφα μετά το πέρας της προθεσμίας

αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας

υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει

τις αποφάσεις του στους υποψηφίους

εντός τριάντα 30 ημερών
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