Θέμα: Fwd: FW:ΑΝΑΡΤΗΣΗΠΡΟΚΗργΞΗΣ
Από: Γραμματεία πρυτανη ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 11/4/2.022, 12.:2.3μ.μ.
Προς: ρrotocol@uowm.gr
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Προωθημένο μήνυμα -------Θέμα:FW: ΑΝΑΡΤΗΣΗΠΡΟΚΗργΞΗΣ
Ημερομηvία:Μοn, 11 Apr 2.02209:14:44 +0000
Από:ΦΟIΤΗΤιΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ& γΠΟΤΡΟΦIΩΝ<foitmer@minedU.gov.ι:I.2:.
Προς:rectοr@uοa.gr <rector@uoa.gr>, rector@mail.ntua.gr <reetor@mail.ntua.g!?J
rector@auth.gr <rector@auth.gr>, rector-secretarγ@auth.gr <rectorsecretarv@auth.g!?J rector@aueb.gr <rector@aueb.g!?J rector@panteion.g!
<rector@panteion.g!?J rector@uni2l,gr <rector@!mlQi.g!?J rector@upatras.gr
<rector@upatraS.gr>, rectorate@uJ;!atras.gr <rectorate@upatras.gQ:,
grv.tania@uoi.gr!prγtania@uoi.gQ:, rector@duth.gr <rector@duth.gr>,
secretarv.@rector.uoc,gr <secretarγ@ rector.uoc,~
rector@central.tuc.gr
<rector@centra I.tuc.~ rector@aegean.gr <rector@aegean.g!?J IJ...rvta
n@aegean.gr
::Ξ12Lv.ta
n@aeg~gr>,
reetor@ionio.gr <rector@ionio.gQ:, ρrγta nis@uth.gr
!12!:v.ta
nis@uth.gQ:, rector@hua.gr <rector@hua.g!?J rectorate@UOl2.,.gr
<rectorate@uop,gQ:, rector@uniwa,gr <rector@uniwa.gQ:, [!rvtarΊis@[!uas.gr
::ΞΡ.αtanίS@Ρuas.g!.Ξ::,
president@eap,gr:spresident@eap,8Q,
rector@uowm,gr
<rector@uowm.gr>, choffice@ihu,edu.gr <choffice@ihu.edu.gr>,
rector office@staff.te;crete.gr <rector office@staff.teicrete.gQ:, rector@hmu.gr
<rector@hmu.gI.Ξ::,rector _office@hmu.gr <rector offίce@hmu,~
reetor@asfa,gr
<rector@asfa.gI.Ξ::,r@aua,gr <r@aua.g!.Ξ::.president@aspete.gr
<president@aspete.gQ:, prY!E.!l@uom.edu,gr!l;!rv.tan@uom.edu.gr>
Kolv.:ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ<klίrοdοtimata@mίnedU.gΟV.g!.Ξ::

From: Ελευθφια Σταμου <eslamοu@mjnedu.gον,8.!?
Sent: Mond"y, Aprilll, 20<2 10:04 ΑΜ
Το: Ειιανθια Πουλιου ~RQuljQu@miDedu.gQ'!C8.!?
Subject: ΑΝΑΡΤΗΙΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΙ
Importan[e: High

Δια mu lIαρόVΤO<;,σας διαβιβcJ~οuμε τη με αρ. πρ 39937/Ζ1/07-4-2022 Προκήρuξη cπιλσΥης uποτρόΦων χωρίς
διαγωοισμό, Υ,α σπσυδές MίIccpoIι κίι κλου (μεταlπuχιακές) και Τρίτου Κύκλου {διδακτορικές) στσ εσωτερικό,
ακαδημα'ίκού EIOU, 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματσς Ν. ΚΡΗΤ:ΣΚΗ.nou ιιπiιyεται οτην άμεση
διαχείριση ΤΟυΥπουργείου οικοοομικώο, nΡOK'Iμ"VOUνα λiίβοuν Υνώση οι ενδιαφφόμενοι.
Οι αιτηοεις υπoβάλλovται από την Mucipa 20 lοuνίου 2022 έως και την Δεulέρα 22 Αυγούστσυ 2022.
ΠαρακιτλούlJε όπως αΠΟ'Ηαλ,( αποδεικτικό ανάρτηση,.

ΕυΧ<.τριστσύμεΥιατη συνεργασία.
Y110Upytto Παιδείας
t απ(,2

και Θρησκcιιμάτων
11/4/2022, 12;4~μ,μ.

Fwd: FW: ΑΝΑΡΤΗ1:Η nΡΟΚΗΡΥΞΗ1:

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής & AKαδημCΊίKήςΑνάπτυξης
Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων & γποτροφιών
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: klirodotimata@min@du.gov.gr
-Συνημμένα:
90ΡI46ΜΤΛΗ.ΟΕΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕιΟΠΑΙΔΕΙΑΙ ΚΑΙΘΡΗΙΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑΝΩΤΑΤΗΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΙ
ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΝΩΤΑΤΗΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΙΗΟΡΓΑΝΩΤιΚΗΙ ΚΑΙΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΙΑΝΑΠΤΥΞΗΙ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟIΤΗΤιΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΗ ΔΙΑΥΠΙΑ
ΜΑΡΟΥΙI,07-4-2012
Αρ.Πρωτ: 39937/21

Τιχχ.δ/νοη: Ανδρέα Παιτανδρέου 37
τ,Κ-Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΙΙ
Ιστοσελίδα; www.minedu.gov.gr
ΠληροΦορίες: Ε. Ιτάμου
Ηλ. Διεύθυνοη:klirοdοtίmata@minedυ.gον.gr
ΤηλέΦωνο: 210 344 32 29
ΑΠΟΦΑΙΗ
θΕΜΑ: Πρo~ήρυξη Ειιιλογης υποτρόΦων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δ£ίrtερoυ Kίtκλoυ (μETαmυXIΠ~ές)~αι
Τρίτου Κύκλου (διδακtOριιιές) στο εσωτερικό. σKι;rδημω,ωύ πους 2018-2019, από τα έσοδα του
κλιΊρoδoτ~μστoι; ΝΙΚΟΜΟΥΚΡΗΠΚΗ,που υπάγεται στην ιΣμεση διαχε[ριση Τα/! ΥιτουρΥείου ΟικονομlJ<ών.
Έχοντας υπόψη:
1.Τους όρους της αιτό 9-9-1843 ιδιόγρσΦης διαθήκης Ίου Νικολάου κρητο"η,
2.ΤΙς διαΊάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 81 του Ν.41!!2/2013 ΙΦΕΚ 185 Α/10.9.
20131 «l(ωδlJ<ας "οινωΦελών ιτεριουοιών. οχολαζουοών κληρονομιών και λοιπές διαΊάξεις", δπ""
τροποποιήθη"αν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 ΑΊ31-12-2013 και όπως διευφινίοθηκαν
με
την αριl3μ, ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ΙΑΔΑ:ΒΙΚΤΗ-ΔΒ) Ερμηνευτική εγκύκλιο του Υιτουργ,ίου
Οικονομικών,
3. Τις δισΊάξεις Ίου β, δ. Ίης 5-9-1940 (ΦΕΚ 290Ιτ, ΑΊ.
4.Την υπ' αρ!θμ_ 1041761/1381/eo011/29.3.1996
ΚΥΑΤων Υπουργών Οικονομι"ών "σι Εθνι"ής ΠαιδεΙας
"αι Θρηοκ,υμότων .Περί ειτωΦελέστερης διάθHlης των εισοδημάτων του κληροδστήμαroς
Νικολάου
Κρήτοκηο,
5. Τις υπ' σρ. 6143/1984. 14100/1988 και 6875/101015αποφάΟΗς του ΕΦπε;συ Μηνών.
6. Το π,δ. 18/2018 «Οργανισμός Υποιιργε,συ Παιδείας. '£ρε_υνας "αι Θρηο"υμότων»
(Α'31),
7. Το π,δ, 81/2019 «Σύσταοη, ουνχων,υοη, μετονομαοία κσι κατάργηση Υπουργείων και κοθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. ΜεταΦορά υιτηρεσιών και αρμοδlΟΊήτων μεταξύ Υιτουργείων," ΙΑ' 1101),
8. Το Π.δ. 84/2019 _Σύσταση και κατόργηση Γενικών Γρσμματειων και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Δισl"ητικών Τομέων γ"ουργείουο (Α' 1231.
9. Το ιτ,δ, 2/2021 «Διορισμός Υπουργών "αι νφυιτουργών"(Α'2!,
10.Τις διατάξεις του άρθρου 109 τοιι ν. 4622/2019 .• Επιτελικό Κράτο" οργάνωοη. λειτουργία και
δισφάνεια της Κυβέρνηαης, των κυβΕρνητικών οργάνων και της ΚEVΤρΙKής
δημόσιας διο;κηοης" ΙΑ'1331,
11. Την υπ'αριθμ. 16g/Y1/8.1.2021 κοινή ΑπόΦαση Ίου Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας κσι
Θρηοκευμάτων «Ανάθεοη αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πσιδείσς κσι Θρηοκευμάτων, Ευάνγελο Συρίγο"
18'33).
12. Την υπ' σριθμ. 122797 /Γ1/30-Ί-2019 ΙΜΑ 6ΩΜΚ46$3ΠΙ-ΥαΣ) Αιτόφαοη του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας "αι Θρηοκευμότων .Ανάθεση καθηκόντων rtVIKOUrpauIlCltfa ΑνώΊατης Εκπαιδευοης
του YnouPYElou Παιδείας και Θρησκευμάιων",
13. Το Α.Π. 33540 ΕΞ 2022/14-3-2022 IΑρ_ Πρωτ, ΥΠ,ΠΑι.Θ. 30984/21/18-3.20221
ι'ΥγραΦο της Δ/νοης
ΚοινωΦελών Περιουοιών του Υπουργ,ίου Οικονομικών οχετικά με «'Εκδοοη Προκηρύξεων χορήγησης
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υπαψαφιων μΕ Επιλογή για μηαrπυxιαKές σπο..,δές στο E.σω,Eρ\~όγια το "καδ. έτος 2018.2019 από τα
έσσδα ~ληρ/,ων, ΤΙΟυυπάγOVΤαιστην άμεση διαχείριση ταυ V,ΙOUPVciau
Οικονομ,"ών".

Αποφασίζουμε
Προκηρίοοσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, Μο (02) υποτρσφιών
για πτυχιοίοχσυς
καταγόμειιους από τη Ζαγορά Πηλίου και Μο (02) υποτροφιών για m:υXIOUXOυc;
καταγόμειιους
αnό ης lnlcoe, για το το ακαδημα"ίκό Ετος 2018-2019 σε βάρος των εοόδων τσυ κληροδοτήματος
ΝIΚΟλ/ΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ για σπουδές ΔΕύΤΕΡου κύκλου (μεταΠτυχιακές} και Τρίτου Κύκλου
{διδαΚ'tOPΙKές} σε ημεδαπά Παιιεπιστήμια. ΟΙ (Ινωτέρω υποτροΦίες χορηγούνται μετά την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού YlQ τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές για το
ακαδ. έτος 2018-2019 καθώς προΕκυψαν κενές θέσεις σης κατηγοριες καταγωγής ΕΚ lQγοράς
Πηλίου και Σπετσών,
Α. προγΠΟΘΕΣΕIΣ χΟΡΗΓΗΣΗΣΤΗΣ γΠΟΤΡΟΦIΑΣ:
1. Πτυχίο ημεδαπώv Παvεπιστημίων μΕ βαθμό πτυχίου τουλάχιστον

«λίαν Μαλώς».

2. Καταγωγή αnό τη Ζαγορά Πηλίου ή από τις Σπέτσες
3. ΗλΙΜίαέως 36 ηώll.
4. Εγγραφή οε εγΚΕκριμένο πρόγραμμο ΔΕύπρου Κύκλου {μεταm:υχιακές} και Τρίτου κύκλου
(διδαΚ'tOPΙMές)σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.
Κριτήριο για τη χορήγηοη της υποτροΦίας
Σπουδώll.

είναι ο βαθμός

Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου

Η καταβολή της υποφοφίας για μετατιτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράΙαΙ από την
έναρξη του αΜαδημαϊκού έτους 2018-2019 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος
2018-2019 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδQΚΤΟρικήςδιατριβής) και διαΡΜΕί μέχρι EVCI
(1} έτος (Ινάλογα μΕ το πρόγραμμα σπουδών, Η μηvιαία χορηγία ανΕρχεται στα τριακόοια
(300,00) ευρώ.
Προϋπόθεση για ηιν καταβολή της υπστροΦίας είναι η επάρκεια των Εσόδων του
κληροδοτήματος και η διαπΙστωοη της καλής προόδου των μηαπτυχιακών
ή διδακτορικώv
σπουδών του υποφόφου.
Δεv δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικαοία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν
λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποφοφία για μεταπτυχιακΕς ~ διδακτορικές σπουδες για την (δια
βαθμιδα σπουδώv από το κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη ή από άλλο κληροδότημα.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΑΙΤΗΣΗΣΚΑΙΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤιΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεΚ'tΡΟVΙΜήαίτηση για τηv κοιvωφελή περιουσία από την
οποία επιθυμούν να λάβοuν υπστροΦία, από τη ΔευτΕρα 20 lουνίου 2022 έως και τη ΔΕυτέρα 2.2
Αυγούστου 2.02.2.στην ιστoσελlδα της fEVIKrjc;
Γραμμαπίας Δημόσιας ΠΕριουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)
με τους κωδικούς που EXOUV
ως πιστοποιημένοι χρήστες του TaKi~net.
Για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης οι ενδιαΦερόμενοι εισέρχονται στην ψηΦιοκή
υπηρεσία χορήγησης υποφοφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της
ιστοσελίδας της ΓΕνικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουΟώντας τη διαδρομή:

,
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Ψηφιακές γπηΡ'όσί'ός ~ /(οινωφ'όλ'ό{ς Πφισυσ{'ός ~ Οι Απήσης μου. Συμπληρώνουν !Ον ~ωδΙKό
χρήστη (username) ~αι τον κωδικό 1ψόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους
στσ Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορα χορηγία Άμεσης ΔωΧΕίρισης του
ΥπουργΕίου Oι~oνoμ«ών κοι orr') φόρμα tr')O;alfr')Ofj, συμπληρωνουν υΠOXΡEωτι~ατα παρακατω
στΟΙχΕία ~αι ό,τι Επιπλέον ορίζΕται στην παρούσα lτΡοκήρυξη:
α) Τον τύπο της αιτησης «Αίτηοη για χορηγία ΆμΕοης Διαxlσης γποικ" (όπου χορηγια νοείΤαι
υποφοΦία),
β) Είδος tr')O;προκήρυξης "ΧΟΡΗΓΗΣΗΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝΕΝIΣχγΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΛΟΓΩΣΠΟΥΔΩΝ».
γ! προκηρυξη για την οποία υποβαλλουν την αίτηοη, Επιλέγονιας το θέμα tr'), προκήρυξης.
δ) Διευθυνοr') ~αΤOΙKίας.διEιJθυνση ηλεκτρονικου ταχυδρομείου και αριθμό σταθερού ~αι κινητού
τηλεΦώνου Επικοινωνίας, εΦόαον τα στοιχιία αυτό: δΕν ταυτίζονιαι με αυτά που έχουν δηλωθεί
στον λογαρωομό του στο Taxisnet, τπ οποία είναι προουμπληρωμένα στην αίτηση.
ε) ΣχολήΙΤμήμα αποφοίτησης ημεδαπού ΠανΕπιστr')μΙου.
οτ) Βαθμό πτυχίου.
ζ) Τον Αριθμό Μητρώου, πρoπτυxια~ών σπουδών, Φοιτητή,
η) Καταγωγή υποψηΦίου ούμΦωνα μΕ tr')VΠροκήρυξη.
θ) Αποδοχή πεδίου «Δηλώνω υΠΕόθυνα βάοη της διάταξης του άρθρου 8 του ν, lS99/1986 ότι
πληρω τους όρους ti1, πpo~ήρυξης ~αι τις ειδικές προίίποθέΟΕις χορήγηοης της ~o,νωΦEλoύς
ΠΕριουοίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλΕγχο των
δlKαιoλoγητι~ών που ΠΠοδΗκνυουν την εκπληρωση των ως ανω όρων και προϋποθέΟΕων.»
Με την υποβολή ti1O;αίτησης ε~δίδHαι μoναδι~ός κωδικός
υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώοει την αίτησή του.

αίτησης

με την ημερομηνία

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονιαι:
Α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωοη και υποβολη τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην
ηλEKφoνι~η αίτηοη
Β) ε[τε ταχυδρομικώς,
μι' συστημΕνη επιοτολή (συνοδευόμενα
και από εκτύπωση της
ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτό~oλλo του ΥπουργΕίου ΠαιδΕίας και Θρηοκευμό:των,
προς τη Γενική Διεύθυνοη Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΔΙΕύθυνση Οργανωτικής ~αι Ακαδημαίκής
Aνάrπuξης, Τμήμα Δ. Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιων, Αν, ΠαπανδΡfου 37 -151 80 Μαρούσι.
Απαιτούμενα Δικαισλογητικά:
1} ΦωτοανιίΥραφο
προκύπτει:

του αστιινομικού

δελτίου

ταυτότητας

του υποψηΦίσυ

από την οποία

α) i1I')λι~ίατου υποψηφίου,
β) η ελλl')νική ιθαγένεια η Ι') ελληνική καταγωγη και ο τόπος ~αταγωγής (τόπος γέννησης) του
υποψηΦίου, όπως ορίζΕται στην παρούσα Πpo~ηρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγl')ση της
υποφοφίας.
Επιοημαίνεται ότι:
Στην περυπωοη που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμΕνος τόπος καταγωγής (τόπος
Υέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο ταυτότητας του ιδίου, υποβαλλΕται
επιπλέον:
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-ΦωτοαντίγραΦο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητα, ΚΑΙτου γονέα του, από τον τόπο yIiwΓIOΓI,
του οποίου npOKUmn ο οριζόμενος στην napOUoa ΠΡOK~ρυξητόπο, Kαταγωγ~" ω, προΟπόθεση
για τη xoρ~γηση τη, υποτροφία"
-ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικοί> δελτίου ταυτότητας (εκτό~ του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ
του παππού ή της yιαγιά~ του, από τον τόπο γέννηση, του/της οποίου/ας, προκύιπει ο
oριζόμενo~ στην napOUoa προκηρυξη τόπος Kαταγωγ~ς, ως προϋπόθεση για τη χορηγηση τη,
υποτροφιας, ωστε να προκύΠΤΗ σαφώς η διαδοχή των γΕνΕων.
....Σε περίπτωση πσυ κάποιο από τα προαναΦερόμενα πρόσωπα (γονείς η παπποuδΕς) δεν
βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλπαι Πιστοποιητικό OΙKoγενειαKή~ Kατάσταση~ ή Ληξιαρχική Πράξη
Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.
2) AvτΙγραΦo Πτνχίου Πρώτου Κύκλου Σπονδών
Καλά).

με βαθμό τουλάχιστον

«Λlαν Καλώς" (Πολύ

3) Ανα:ι.υτική κατάσταο'1 βαθμο:ι.ογίας από την οποία προκύπτει ο ακpιβ~ς αριθμητικός βαθμός
τοιι Πτυχίοιι τοιι υποψηΦίου.
4) Βεβαίωση του ημεδαποι. ΠανεπιστημΙοιι περί εγγραΦή~ και Φoίτηαη~ του υποψηφίου σε
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μπαπτυχιακών
ή Διδα.τορικών Σπουδών κατά το ακαδημα'ίκό έτος
2018-2019.
S) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.Ι599/1986 (ΦΕΚ A'7S) τΟυ υποψηφίου ότι δεν έλαβε
ούτε λαμβανει υποτροφία για ης ίδιες σπουδές (δηλ. και για ης παρούσΕς σπουδές και για το ίδιο
επίπεδο σποιιδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια η
αλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και όη δεν έχΕΙ ΕΚπέσει λόγω υπαιτιότητά, τοιι από
δικαίωμα υrωτροΦίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένω,
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.
Μετά τη λήξη της προθΕσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτηοεων, καταρτίζεται πίνακα, των
υποψηφίων κατά ΦθΙνουσα σειρά του βαθμού ιπυχίου τους. Ο πίνακας καταταξης αναρτάται
σω; ιστοσελίδε, των Υπουργείων Οικονομικων και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η ιιποβολη ένστασης εντός
πέvτε (5) ημερων από την ημερομηνία της τελεuιαιας ανάρτησης του πίνακα κατάταξης. Η
ένσταση υποβάλλεται σuμφωνα με τη διαδικασία ιιπσβολής αίτησης για χορηγηση ιιποτροΦίαζ,
ποιι πφΙΥράΦεται ανωτέρω με επιλογή του IUJtOU αίτηση, «Ένσταση για χορηγία Άμεσης
Διαxlση~ ΥΠΟ!Κ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικοί> αριθμού της
αρχικης αίτησης και των λόγων ποιι επικαλείται ο ενιστάμενο,. Σε περίιπωση που ο ενιστάμενος
εΠιθιιμεί μΠΟΡΕί να επισυνάψει
στην ηλΗτΡονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη
επιστολη τοιι, στην οποία δύναται να αναφΙρει Επιπλέον λόνους για την υποβληθείσα
ηλεκτρονικά ένσταση. ΕνσταaΕις δύνανται vQ ιιποβληθούν και στο ΚΕντρικό Πρωτόκολλο του
Υπουργείου Παιδεία, και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προ, τη Διεύθυνση Οργανωτικής και
Ακαδημα'ίκης Ανάπτυξης, Τμημα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και ΥποτροΦιών.
Για έκαστο υποψήφιο
του ανωτέρω πίνακα κατάταξης εκ των επιτυXόVΤων σε θέση
υΠΟτΡοφίας, διενεργεΙται έλεγχος των ανωτέρω υποβληθέντων δικαισλογητικών, προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι συvτpέxoυν οι npounoel:aElC; νια τη χορηγηση της, ως ορίζονται στη συστατική
πράξη του κληροδοτήματος και αναΦέρσνται σw κεΦάλαιο Α της παρούσας Προκήριιξης. Μεταξι.
TI~Plooorlpwv ιιποψηφίων, που ισοβαθμούν σε θέση υποτροΦίας ως προς το βαθμό IΠUXlOU,
υπότροφος
διορίζεται
ο ιιποψήΦιος,
για τον οποίο διαπιστώνεται
η συvδρσμή των
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πρoίJπoθέoεων για τη χορήγηση της υποτροΦίας, εΦόaον από σχεηκό έλεγχσ του εκκαθαρΙOTlκού
σημειώματος του φορολογικού έωυς 2018, διαπιστωθεί ότι έχει το χαμηλότερο ατομικό r\
οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφορός, οε σχέοη με ων υποψήΦιο, με τον οποίο
διαπιστώθηκε ισοβαΟμία ω~ πρo~ το βαθμό πωχίου.
Σε nEplmWOΓI που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων οε θέση υποφοΦίας
διαπιστωθεί όη δεν συντρέχουν οι προϋποθέσΕις για το διορισμό ωυ ως υποτρόΦου, είΤΕ ο
υποψr\Φιος δεν υποβι'ιλλει τα απαιτούμενα δικαιολογηηκό, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον
υποψήφιο που έχει κατολι'ιβει την επόμενη θέση με βόση το βαθμό Πτυχίου του πρωτου κύκλου
Σπουδών και, εφόοον διαπιστωθεί όη οι προυποθέσεις τ'\ς σuσταηκr\ς πράξης του ως άνω
κληροδοτr\ματος συνφέχουν για αυτόν, διορίζεται υπόφοΦος.
Οι επιτυχόllTες οε θέση υποτροφίας για ωυς οποίους διαπιστώνεται όη συllTρέχουν οι όροι και
οι τφoίJπoθέσεις για τrι χορr\γηση Η\ς διορίζΟllTαι υπόφοφοι με απόΦασfj ΤOLJ
ΓiΡO':στάμEνOυπι,
ΓΕνικής Δ/νσrι, Ανώππης [Kπαίδ~υ"ης \Ου Υπουργ[ίου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα
Προκήρυξη αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας
Θρησκευμάτων: WVιIW.minedu.gov.gr σριτοβάθμια ΕκπαίδΕυση{ ΥποτρσΦίες-Κληρσδοτάματα
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: https:UWVιIWl.gsis.gr/gspp/portal/el.

ο γφγΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

και
και

ΑΔΑ: 90ΡI46ΜΤΛΗ-ΟΕΕ

ΠINAΚAl ΑΠΟΔΕΚτ/Ν
1)Υπουργείο Οικονομικών
Λ/νση ΚοινωΦtλών Περιουσιών
ηΠαVΕπιοτήμια μ< την παρά~ληση να αναρτηθεί <αι να αποοτα.λι:ί απoδEιΚTι~όανάρτηση~ στην ηλε~τρoνl~Ί
δ l[ ύθυνο η klί rod otimata@minedU.gDY.gr.
3lΔημoτι~ή κσΙνόιηια Ιαγορίις-ΙαΥορά με την παρά.ληση να αναρτηΟεί ~α\ να α"ooιαλtΙ αΠΟΟΗκnκό
ανάρτησης οτην ηλεΚΤΡDvωj διεύθυνση klirodotimata@miTIedu.gov.gr.
4!Δήμος Σππσών - σης Σπ~τσo~ με την παράκληοη να αναρτηθεί Κ<1\να αnooταλ<ι αΠOδεLΚTI~όανάρτησης
στην ηλατρυνική δι<ύθυνση klirodotimata@miTI~du.gov.gr .
5JΠανΕπl<πηl1lα~ή Λέσχη.
6)Ανώτατη Σuνομοσποwία Dολιιτι'<νwν fλλάδας.
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