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"Κλέαρχου ΤσουρΙδη" για το ακαδ. έτος 2.02.1-2.022".
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---~- Προωθημένο μ~νυμα --------
Θέμα:Χορήγηση 3 ΠρΟΠτυχιακώνυτιοτροΦιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος

"Κλέαρχου ΤσουρΙδη" για το ακαδ. έτος 2.02.1-2.02.2.".
Ημερομηνία:Τυε, 1 Mar 2022. 07:16:59 +0000
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cvsaI10un@central.nlua.gr <cvsaQoun@central.ntua.gr>. chatzjl.@central.nlua.gr
<chatzjL@central.nlua .ι~ggindi@math.ntua.gr<dgindi@math.ntua.gQ'., I@.aua.gr
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kdrakos@aueb.gr <kdrakos@aueb.ge, vicerector-econ@aueb.g[ <vicerector-
econ@aueb.ge, vgap"@aueb.gr <v[!ap..@aueb.gr>,vicerector-growth@aueb.gr
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<chrisbna .koulouri@Qanteion.ge, rector@J!an!eion.gr <rector@.Qanteion.gQ:.,
vrector. ftnance@[!anteion.gr<vrector,finance@.p'a nteion.~
vrector.acad @I:!anteion.gr <vrector.acad @panteion.gQ..
vrector. resea rch@J!an!eion.gr <vrector.research@..panteion.ge.
vrector.lnAffairs@_Qanteion.gr<vrector.lnAffairs@panteion.g!2. akobos@uniQi.gr
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<mkoutras@uni!21gQ:, gregQ!)'.@uniQi.1!!~gregQrY.@unil1i.gr::, I:!antel@unil1i.8r
<Qantel@unipi.gQ:., rector@asfa.gr <rector@asfa.gr>. vrector-finance@asfa.gr
<vrector-finance@asfa.gr::, vrector-research@asfa.8r <vreetor-research@asfa.gQ'.,
vrector admin @asfa.gr <vrector-admin @asfa.gQj rector@auth.g! <rector@auth.gr>,
vice-rector-ee@auth.gr <vice-rector-ee@auth.g!2. vice-rector ac@auth.g! <viee.
rector ac@auth.g!?,. viee.rector-ad@auth.gr<vice-rector-ad@auth.gr::, vice-rector-
f£@:auth.gr <vice-rector -rc@auth,g!2. kiltranid@lJQm.edu.gr
<katranid@uom.edu.gr::, f:1!Y.!!!!@uom.edu.gr<pryE!!@.uom.edu.gr::,
kv.rkilis@uom.edu.gr <ky'rkilis@uom.edu.gr>, ealex@uom.edu.gr
<eillex@uom.edu.gr::, dchilnd@uom.edu.gr <dchand@uom.edu.gr>. bouras@cti.gr
<bouras@cti.ge. rector@ul:!iltras.gr<rector@uQatras.m2J vrec~ilCild@UJ,1atraS.gr
<IIrec aCild@up'atras.g12,vrec econ@upatras.gr<vrec econ@ul:!atras.gQ:.,
vrec resd@uQiltrils.gr~ ~lJRatras.g12, I:!dimoPoulos@J,!j:Iatras.gr
S1dimol1oulos@uF,1alras.gQ:.,vrec infra@~iltras.gr <vrec infra@u[!atras.g!2,
marangos@upatras.gr<milral1gQ.i@J,!j:Iiltras.gr::, I:!rvtanίa@uοΙgr <P....rγtilnia@uoi.gr::,
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kara ~otenet.gr <karap':ant@otenet.gr::, kmakrido@law.auth.gr
<kmakrido@law.auth.gr::::,dba ndekas@ihu.gr <dbandekas@ihu.gQj rector@uniwa.gr
<rectοr@unίwa.g!2ι vrector-academic@uniwa.gr <vrector-academ ic@uniwa.gr>.
vrector -finance@uniwa.gr <vrector-fina nce@uniwa.gr>, vrector-admin@uniwa.gr
<vrector-adm ί π@υπiwa .gr::::,vrector-resea rch@uniwa,g[ <vrector-
research@uniwa.gr>, rector@hmu.gr <rector@hmu.gQj vrectoredu@hmu.gr
<vrecloredu@hmu,gQ:, edrakakis@hmu.gr <ed rakakis@hmu.gr>, tman ios@hmu,g[
<tma nios@hmu.gr::::,!!.I)apadogia nnis@hmu.g[ <np':aQadogiannis@hmu.gr>,

,2α"ό3, IΙ3Ι20ΙΖ, 9,24 Π.μ

mailto:nis@UOi.gr
mailto:stavros@cs.uoi.gr
mailto:reclor@uoc.gr
mailto:kontak@med.uoc.gr
mailto:aca@uOC.gr
mailto:kosioris@math,uoc.gr
mailto:vrec-sludents@uOC.gr
mailto:kis@uoc.gr
mailto:kis@uoc.gr
mailto:academ;cs@central.tuC.gr
mailto:finance@central.tuc.gr
mailto:kalli@mred.tuc.gr
mailto:vice-rector-research@central.tlJC.gr
mailto:kis@jsc.tuC.gr
mailto:rector@duth.gr
mailto:ris@civil.duth.gr
mailto:I@mbg.duth.gr
mailto:ichal@.phv.ed.duth.gr
mailto:vice-rector-aa@aegean.gr
mailto:rector-aasw@aegean.gr
mailto:vice-rector-rlll@aegean.gr
mailto:vice-rector-fpd@aegean.gr
mailto:f1oros@ionio.gr
mailto:-fi@ionio.gr
mailto:adm@ionio.gr
mailto:vice-rector-ac@ionio.gr
mailto:vice-rector-res@ionio.gr
mailto:Irv.tanis@uth.gr
mailto:zmamur@uth.gr
mailto:vrec-rd@uth.gr
mailto:billinis@uth.gr
mailto:vrec-academic@uth.gr
mailto:academic@uth.gr::,ytheo@uth.gr
mailto:vrec-adm@uth.gr
mailto:rector@hua.gr
mailto:mara@hua.gr
mailto:acad@hua.gr::,
mailto:_stud@hua.gr
mailto:andreiomenos@hotmaIl.com
mailto:rector@uowm.gr
mailto:theodoul@uowm.gr
mailto:i@uowm.gr::,
mailto:aslirtou@uowm.gr
mailto:is@uowm.gr
mailto:is@uowm.gr::,
mailto:roloulos@uowm.gr
mailto:idis@uowm.gr
mailto:nidis@uowm.gr::::,
mailto:kaissis@law.auth.gr
mailto:choffice@ihu.edu.gr
mailto:los@ihu.gr
mailto:magg40@gmail.com
mailto:kmakrido@law.auth.gr
mailto:krido@law.auth.gr::::,
mailto:ndekas@ihu.gr
mailto:rector@uniwa.gr
mailto:vrector-academic@uniwa.gr
mailto:nce@uniwa.gr
mailto:vrector-admin@uniwa.gr
mailto:rector@hmu.gr
mailto:vrectoredu@hmu.gr
mailto:edrakakis@hmu.gr
mailto:nios@hmu.gr::::,


Fw.l: ΧορήΥηση3 προπτυχιακών υποτροφιών ατιό τα (σοδα του ΚληΡοδοτή~(t'[ο, "Κλέαρχου Τσουρίδη" για το ακαδ, {το, 2021-2022",

vrectorresearch@hmu.gr <vrectorresearch@hmu.gQ:, cfloros@hmu.gr
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Kolv.:Proedros :ΞlJ:rοedrοS@ίkΥ"gQ:, FOΤΙSATHANASOPOULOS :Ξgen.dίrectοr@ίkv"gQ:, eirini
ntroutsa <edroutsa@iky"gr>

ΑξtόΤΨΕ<jΟΙΚυρίι::<jκuρ",ι.
Σ,,~ ΕνημΕΡώνουμΕ άτι δημοσιΕύθη"Ε η υπ' αριθμ, 'φωτ.: 2073/24.02.2022(ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔIΠρο"ήρυξη
Επιλσγής Υποφόφων χωρίς Διαyωνιo~ό Υιατη ΧορήΥηση ΤΡΙΩΝ(31ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝγια Πριιπτυχια"ές Σπoυδέ~
στην Ε»όδα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος "ΚΛΕΑΡΧΟΥΠΟΥΡΙΔΗ". AKAΔ.EΤOYl2011-2022.
ΠαρακαλούμΕ, Τα ανωτέρω να τυχουν από Εσάς της ΕυρύΤΕΡης δυνατης δημootότηως, ΠΡΟΚΕιμένουνα Μβουν
έγ"αιρα γνώση όλοι οι ΕνδιαΦΕρ6μΕνοι.

Συνημμένα αποστελλονται:

1. Η υπ'αριθμ. πρωτ.:1074/24.02.22 Ανακοίνωση της Υπηρεοίας μας και
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ:6ΠΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ)Προ.ήρυξη.
3. Αί'ιηση ΥποΨηΦι6τητας,

ΜΕEΙCΤΙμηση,
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-Συνημμένα:

3 από 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣΤΣΟΥΡΙΔΗ 2021-22.pdf- -- ---------- ---
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2021.22.pdf

Αιτηση νlτοψηΦιότητας Κληροδοτηματος Τοουριδη 2021.22.pdf

101 ΚΒ

101 ΚΒ

189 ΚΒ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νπονΡΓΕIΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

IΔρνΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι.Κ. V .)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν. lωνια, 24-02-2022

Αρ. Πρωτ.: 2073

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣΥΠΟΤΡΟΦΩΝΧΩΡΙΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΓΙΑΤΗΧΟΡΗΓΗΣΗΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝΓΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣΣΠΟΥΔΗ ΠΗΝ ΕΛΜΔΑ ΑΠΟΤΑΕΣΟΔΑτον ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ«ΚΛΕΑΡΧον

ΤΙΟΥΡΙΔΗ., ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ2021-2022.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποφοφιων ιιρnκηρύσσει τη χορήγηοη τριών (3) υπnτρnΦιών KaTa το

ακαδημαίκό έτnς 2021-2022 σε αιιόροιις, επιμελείς και ει διινατόν αρίστους Φοιτητές Ιδρυμάτων

Ανωτάτης Εκπαίδευσης της xwpac, κατανόμενους από την Κσμοτηνή ή την lιερ,Φέρεια του νομσύ

PoδlιIIης (ΠεριΦερειακή Ενότητα Poδlιπης) για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικlι, αιιό τα έσοδα

τοιι κληρσδοτήματος «Κλεάρχου Τοουρίδη»,

Α)Οι ανωτέρω υποτροΦίες προκηρυσσονται σύμΦωνα με:

α) Την υll' αριθμ. 35637/6-12-1972 δημlισια διαθήκη του Κλεaρχου ΤοουρΙδη η oπolα δημοσιΕύθηκε

με το υll'αριθμ.705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θωοαλονίκης, σύμΦωνα με την οllοία θα

χορηγηΟούν υπoφoφlες σε «aπορους, ειιιμελείς και Η διινατlΙν αρίστους φοιτητ<ίς Πανεπιστημίων

και άλλων avwtatwv σχολών καταγόμενους από την Κομοτηνη η την περιΦέρεια του νομου Ροδόιιης»,

ΕΚΤΕλεστΕςτης παρούσης διαθήκης σρίζονται ουμΦωνα με τη διαθήκη ο αάστοτε Μητροιιολ(της

ΜαρώνΗας, ο ΠεριΦεΡειaρχης Ανατολικής Μακεδονίας-ΘΡaκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποΙοι

απαρτίζουν την ειιιτροπή επιλογής,

β) Την αll6Φαοη του Διοικητικού ΣιιμβσυλΙου του ι.Κ,Υ,για τη χορήγηοη =ν υποτρσφιών, που ελήΦθη

στην 3' Συνεδρία του Δ.Σ. της 20/01/2022,

ν) Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κωδικας κοινωΦελών περιουσιών, οχολαζουσών κληρονομιών και

λοιllές διατaξεις), όιιως τρoπorιoιήθηκε και ΙΣΧυΕΙ.
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δ) Την υπ' αριθμ, 101532{7308/BOOll/20.12.2002 απόφαση τσυ Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικων για τον καθορισμό των ανωτάΤων οριων μηνιαιων υποψοΦιών, που XOPrjyOuνtal από τα

ι'.σοδα κληροδοτημάτων, και laXUOUVσήμερα, για τα κληροδοτημιπα.

Β) Για την απονομή των υποφοφιών πρέπΕι να KαλύΠΤOνtαιΟΙακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ελληνική ιθαΥένεια r\ η ελληνική καταΥωγή.

2, Ανώτατο όριο ηλικιας Των ιIItOUνtwv ορ[ζεται το 36' έτος.

3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομοι:. Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα

Ροδόπης).

4. Οικονομική αδυναμία (απορια). Οι υποψήΦισ, θα πρέπΕι να παρουσιάζοιιν οικονομική αδυναμια

!απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμι'.νο αtoμικ6 και OΙKoγ~ν~\αKό εισόδημα του

πρσηγούμΕνοιι φορολογικου έtoιις, το οποίο αθΡOtσt,.ά δΕ θα ΙΙΠΕΡβαινΕι ης δεKαπένtε χιλιάδες

ευρώ !15.000,OO€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνετα, κατά χίλ,α Ευρώ Il.OOO,OO€)για κάθε

Επ,πλέον Εξαρτωμενο μέλος της ΟΙΚΟΥενειαςtoιι υποψηφίου.

5, ΣυμμΕτοχή στις Πανελλαδικές EξετlιOHς Εισαγωγης Ανώτατης Εκπαιδευοης (έτους 2021) και

εγγραΦή στο σΙΚΕωΤμήμα κατά το ακαδημαϊκό Ετος 2021-2022.

6. Απολυτήρισ Λυκείου μΕ βαθμό τουλάχιστον «πολι:. καλά» (μεγαλύΤΕρσ ή [σο του 16,1).

Από τους υποψηΦίους θα πρoηyoύlΠαι όσοι έχουν συYKενtpώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις

Εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήΤως Τμήμαtoς σύμφωνα με τα μόρια εισαΥωγής αυτών.

Η .ατάταξη των υποψηΦίων θα νίνε, βάσει των μορίων εισαΥωγής αυτών, κατ' αναλογία μ~ τη

υψηλόηρη βαθμολογια της εκάστοτε Σχολής,

Επί ισσβαθμίας, η σΕφά επιτυχιας θα καθορισθΕΙ κατόπιν δημόσιας κληρώσεως η οποία θα

δ"νΕΡγηθΕΙ από την Επιφοπη Επιλογής,

Γ)Το ποσό της υποφοΦίας ανέρχεται οε τετρακόα,α (400,00) Ευρώ το μήνα (ακαθάριοτο ποσό).

Η καταβολή Οα γίν~ι αναδρομικά και θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποφόφων Eνtός

του ακαδ. ""ους 2021-2022 και θα διαρκέσει ως ΙΌ τέλος των κανον,κών σπουδών τους -σύμΦωνα με

το ωχύον πρόγραμμα σπουδων- με βάση την επίδοοη σης σπουΜς τους, δηλαδή εΦόσον

επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κατά την πρώτη και τη δΕύτΕρη Εξεταστική περίοδο,

συμπΕΡιλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας -ει

δυνατόν- "άριστα" (τουλι'ιχιστον 8,50 οε κλιμα"α βαθμολόγηοης 0-10) ενώ σε κάθε περίπτωοη ο μέσος

όρος δεν μπορεί να είναι "ατώηρος του «λιαν καλώς» (από 6,50.8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0.10),

όπως αποδεικνύεται από σχετικό πισταποιηηκό του Πανεπιστημιακαύ ΙδΡUματας που υπαβάλλεται οτο

ι,κ.ν, μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδοu δ'αΦορετικΟ; η υπατραΦία θα διακόπτεται
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Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγηοη<; παράταοης νια την oλo~ληρωoη του προγράμμαro<;

σπουδών περαν του προβλεπομενου από τον Κανονιομό οπουδών ελάχιστου ΧΡσνικοό ορίου των

εξαμήνων φοίτησης ΠΟυαπαιτείται για τη λήψη rmιX,oυ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ~αταβoλή<; της υποτΡοΦία<; είναι η προηγοόμενη οόναψη

σύμβασης υποτροφία<;τοιι ι.Κ.Υ.με τσν υπότροΦο.

Εαν η υποτροφία δι.α~oπεL από unalflotΓIto του υποτρόφου, τότε αυτος υποχρεούται να επιστρεψει τσ

ποοό της ιιποτρσΦ,ας, που έχΕι λάβΕι μεχρι τότε.

Η ιιποτροΦία δύναται να δι.αKoπε~ εάν, για οποιονδηποτε λόγο, επέλθΕΙ μΕίωση των εσόδων τοιι

κληροδοτήματος, Στην ntplmWOIJ αυτη ουδέν δικαίωμα yEwίItal υπέρ τοιι υπστΡόφου ΤΟυ οποloυ η

υπστρσφία διαKόπη~ε.

Δ) Οι ενδιαΦερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ιδρυμα ΚραΤικών νποτροφιών (ΛΕωΦ. HWlKIj,

ΑνασταοΕως 41, 14,34 Ν, Ιων,α) εντός πρσθεσμίας οαράντα πέντε (45) ημΕρών από την επομενη

ημέρα της δημΟΟ'Ευσης της lιΕριλήψΕως της προκήρυξης στον ημΕρησιο τόπο (έως ης 15/04/2022) το

πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αιτησης, το σποίο πρέπει να συνοδευσυν τα παρακάτω

δικαιολογητικό.:

1) ΦωτοαντιγραΦο της αστυνομικής ταυτότψας τοιι υποψηΦ,ου ή διαβατήριο οε ισχι:. από τα

οποία θα προκυπτουν: al η ελληνικη ιθαγένεια η η ελληνική καταγωγή και β) η ηλικία τους που δεν

πρΕπΕι να είναι μεγαλυτερη των 36 ετών,

2) nloτaIIOlΓItlKI! ή θεβαιωση σπό αρμόδιο Φορέα, από τα οποία να προκόπτει ότι ΟΙ ιιποψΙ\Φιοι

κατάγονται -είτε από πατρική ε,τε από μητρική γραμμή. από την πόλη της κομοτηνής η την περιΦέρεια

ΤΟυνομο(ι Ροδόπης (Νομός Ροδόπης!,

Επιοημαίνεται ότ~ ο τόπος ylwIjOΓIt; του υποψηΦLου σε .αμια περίmωση δεν αποδεικνίιΗ από μόνος

τΟυ την καταγωγη του υποψηφιου.

3] ΑντίγραΦο αrτoλυτηρίoιι ΛυΚΕίου με βαθμό τουλάχιοτον "πoλιJ καλό",

41 Βεβαίωση σιιμμετοχής σης πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛή EnAΛ 2021,

5! Βεβαίωση ή nlOΤOItOlflHKI!του Τμήματος ή της Σχολής του Ανώτατοιι Ε.παιδευτικοίι Ιδρίιματος της

χώρας ότι έχει Εγγραφεί και Φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.

61 ΑντιγραΦο του Εκκαθαριοτικοίι σημειώματος Φορολογικο':' έτους 2020 της οικεία<; Δ,Ο.ν. για το

δηλωμενο ατομικό .αι οικογενειακό εισόδημα, το οποίο αθροιοτικ/ι δε θα υπερβαινει τα δΕκαπέντε

χιλιάδες ευρώ (15.000,00(1, το οποίο Βα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ{l.ΟΟΟ,ΟΟ<!για κάθε επιπλέον

εξαρτώμενο μέλος, που έχει εκδοθεί από την ΟΙΚΕίαΔ,Ο,Υ.

7) Δήλωση φορολονίας εισοδήματος i£ντuΠΟ Π) έτους 2020 του υποψlJΦίοu και της οικογένειας του

όπου σ υποψήφιος είναι δηλωμένος ω<;εξαρτώμενο μέλος.
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Σε περ(ruωση που σ υποψήΦιος δεν υποβάλλη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προοκομιστει

υπευθυνη δ'ιλωση θεωρημένη σχετικά με το ννησιο της υπογραφης. στην οποία θα αναΦέρεται όη δεν

Εχει υποχρΕωση υποβολης Φορολογικης δηλωοης. οΕ ουνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχε(α

των γονέων του,

8) Βεβαιωση περιουσιακης κατάστασης (Evτυπo Ε9) του υποψηΦίου και των Υονέων τσυ, εφόσον σ

υποψήΦιος είναι δl'\λωμένoς ως εξαρτώμενο μΕλος. Οι βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να Εχουν εκδοθεί κατα

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποΨηΦιότητας.

Στις περιm:ώσεις μη ύπαρξης ι'VΤυΠOυΕ9 (ατομα που δεν έχουν στην KamXrI τους ακινητη nEpιouolal

προοκομίζεται αVΤ'αυτο'; υπευθυνη δήλwoη του ν. 1599/1986,

9) AvτίγραΦo πιomποιητικοό οικογενειακής κατάστασης.

10) Οποιοδήποτε EV'lpaΦo αποδεικνυει την υπαρξη των εξής ιδιοτητων, Φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο

πολύτεκνης οικογένειας, τtKνo θανOVΤων γονι'ων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. τtKνo γονέων με

αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασ'ας 167%και άνω).

11) Υπεύθυνη δήλωση mu ν, 1599/1986 του υποψηΦίου:

α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβiινει άλλη υποτροΦ,α για τις ίδιες σποιιδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά,

κληροδοσία ή δωρεά ή από άλλο ΦορΕα και οΤΙ δεν έχασε από δική ΤΟυ υπαιτιότητα προηγοόμενη

υποτροΦία και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει ΠpOrπuXιαKήυποτροΦία επίδοσης από το ι.Κ.Υ,

Το απόσπασμα ποινικού μητρώοιι θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αιιτεπάν/ελτα από την Yπηρεolα mu

ι.Κ.Υ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολΟΥηηκά μαζι με την ειδικη έvτυπη α,ιηοη ΤΟυ Ι,Κ.Υ.μπορουν να υποβληθούν

ταχυδρομικώς (Λεωφ, Εθνικής Avτιστάσεως 41, 14234, Νέα lων,α) με συστημένη επιστολή μέχρι την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ιιποβολης των δικαιολογητικών.

Ε) Η επιτροπή επιλογης που απαρτίζεται από τους Μητροπολίτη Μαρωνείας, ΠΕΡΙΦΕΡειάρχη

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δήμαρχο Κομοτηνής αφού OυVΤc'ιξηπρακτικό ουγκρότησης της,

πρέπει να:

1. ΣυγKεVΤρώσειτις αιτήσεις των ενδιαΦεΡομένων (δια μέσω τοιι ι,κ,γ.].

2. Επιλέξειόσους πληρουν τις προϋποθέσεις χορήΥησης υποτροΦ,ας,

3. Συντόξει τον πίνακα των δικαιουχων,

4. Διαβιβόσει την πράξη-απόφαση της Επιτροπής ΕπιλΟΥής μαζί με τον ονομαστικό ΙΙινακα των

υποψηφίων στο ι.Κ,Υ.,ώou να καταστεί δυνατή η αιιονομή των υΙΙΟτΡοΦιών στους δικαιούχους.

Η πρόξη-απόφαση της ΕΠΙτΡσπης Επιλογής για την επιλογή των υποτρόΦων αναρτάται στην

ιστοοελίδα της Υπηρεσίας Iwww.iky.gr) και εκτελείται κατόπιν σχετικής Εγγραφης γνωστσποιησης πρσς

http://Iwww.iky.gr
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την αρμόδια περιΦφπαK~ υπηρωια ωυ ΥπουΡΥείου Παιδείας και Θρησκευμάτων !Δ/νση

ΔΕυΤΕΡ{)βάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης) και προς την Αποκεll'Tρωμlνη Διοίκηση MαKεδσνlας-

Θράκης/Διευθυνση ΚοινωΦελών Περιουσιών ΠραΦείο κομοτηνής) κατό. τα ειδικότερα σριζόμενα σω

άρθrJO 56 τ{)υ ν. 4182/2013

Ένσταση μπορεί να υπσβιιηθεί κατά ωυ απστελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερών, από την

ημέρα ανάρτησης του rφαΚΤΙKOυέκδοσης απστελεσμάτων στην ηλεκτρονική διευθυνση τσυ ι.Κ.Υ.

(www,ikY_8r).

ΣΤ) Η πρσκηρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίιιτιισ στην

ηλειιτρονικη διεύθυνση ΤΟυι,κ.γ, (www.iky,8r]

ΠΕΡίληψη της παραπάνω πρ{)κηρυξης θα δημοοιευθεί σε μία εΦημερίδα πανελ/αδικής κιικλοΦορίας

και σε μία ωπική εΦημΕΡίδα ωιι Ν, Ροδόπης,

ΕπυφοσθιΞτωι;. πληρoφoρiες και τυχόν διευφινίοεις παρέχονται από το Ιδρυμα Κρατικών ΥποτροΦιών

καθ' όλες τις ΕΡγάσιμες ημιΞρεςστα τηλιΞφωνα 210-3726358, -360, -397, -4(}8.

ο Πρόεδρος τ{)υΔιοικητικού Συμβοιιλίου του ΙΚΥ

Μιχαηλ K{)υτσιλιiρης

ΚαθηΥητης Ιατρικής Σχολής Ε.Κ,Π.Α,



ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤιΚΩΝΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα Ιων,α, 24{02/2022
Αρ. Πρωτ,: 2074

Το Ίδρυμα Κραηκων Υ,ωτΡοφιων προκηρύσσΗ τη χσρήγηση τΡιων (31 υπσφσφιων για

ΠΡοπτυχιακέζ σπσυδέ, στσ εσωΤεΡ••ό (α<αδ. έτσυς 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα τσυ

<ληροδοτήματος • Κλει'ιρχουΤσουρίδη._

Δι<αίωμα συμμετοχής έχουν σι έxovιες Οι<ονσμι<1'ιαδυναμ,α, επιμελείς .α, ει δυνατόν άριστοι

φσιτητΙς Α,Ε.Ι της χώρας Ισυμμετοχή στις πανελλαδι<ές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΜ /;τσυς 2021),

<αταγόμενοι από την Κομστηνη ή την ΠεΡιΦερεια<ή Ενότητα Ρσδ/ιπης,

Ηπρσθεσμία υποβολής αιτήσΕων ληγΗ στις 15{04/2022.

Το πλήρες •• ίμΕνο της πρo<ήρυ~ης με τις πρoίiπoθέσεις συμμετοχής, <αθώι; και η αίτηση

υπσψηφιότηη.ς IHljIEXO\ffillστον ιστσχώρο του ΙΚΥ:https:llwww.il<y.gr/el/.n.koinosei.Iitem/3832-

pIoptγxίo ke,-ypot rofie '-a ρο-ta-e,od. -Ιου -klί ιο dot ίm.1o,-k Ιea ΓΧΟυ-t,o υridi-akad-etos- 2Ο21-2Ο22.

ο Πρόεδρος του Διοι<ηnκού Συμβουλίου τσυ ικν

Μιχαήλ Κουτσιλιέρηζ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



ΕΜΗΝIΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
YΠOYPfΈlO ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΙΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤιΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι.Κ.Υ.Ι

ΠΡΟι'
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤιΚΩΝ YΠOTPOΦIΩN~TMHMA ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤιΠΑΣΕΩΣ 41
14234, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ
(ιt€όλ~(rι~ aυνlπ~,~( τΟυ ""μου γι" ψ~υδιjδιjλω"~,

aUμψωνα1'£ '" Izρ~ρ" 8 ",υ N.J599/l986)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ nAXOPHfHIH ΤΡΙΩΝ (3)ΥΠΟΤΡΟΦIΩΝ ΚΑΤΑ το ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΙΟΙΙ-ΙΟ22, ΜΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ" J

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤοlχΕIΑ

Όνομα ιΙποψηΦίου , ' ' .

Επωιιυμο ιιl!οψηΦίου " " .

Όνομα πατέρα ,., ,., Όνομα μητέρας ..' .

Ημερομηνία rέwησης .

ΑΦΜ νποψηφιου .

ΑΦΜ Γονέων νποψΓΙΦιου .

Αρ. Δελτioυ Ταιιτότητας ..... ' ... " ...

. lθαΥένεια: " " .

.. Δ.ο.ν .
.. " Δ.Ο. Υ " .

ΟΙΚΟΥενΕιακη Κατάσταση: Άγαμος

Διεύθιινση Κατοικίας .
ο 'ΕγΥαμος ο

Πόλη Τ.Κ χωρα " '

Τηλ£φωνα επικοινωνίας: σταθερό ' " Κιιιητό .

Διε ύθ υ ναη Ηλε ιιτρον ικο ύ Ταχυ δρ ομε io υ " .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΙΙΩΝ

Ι θαθμ6ς Απολιιτηρίου Λυκείου " " " .

1 Η αίτηση aπoιnEλλEtal.at ταχυδρομικώς μιΞoυιnημέoη ~πιoτoλ~. ~ με €toφι(α τ<>χυμιταφορώο «oUfiefj. Το <μπρόθ~oμo
.ης ο[τηοης πpOKιJΠΤE'οπό τηο Ε",ριοή οΦρανίδα του rαxυδρoμε(oυ. ,



Παρακαλώ 6πω<; ΕγκρίναΕ τη σUΜμαOXή μοι> σ,ο l1ρ6γραμμα ΙΙΙ10τΡοΦιών ωωΤΕρικου, μΕ Επιλογή, ",,6

τα Εοοδα το\! κληροδοτήματος "Κλέαρχο\! Τοο\!ρίδη», ούμφωνα μΕ την Ο'ΚΕία ΠΡΟκήριιξη, της ΟΠοίας έλαβα

γνώοη,

Σ",νοδΕ"'Τιι<ά "'τtoβάλ/ω τα ακόλο",θα δικαιολογητικά:

1, ΦωT""""I~poΦo αστννομ"ή, ταυτότη<ας του νποψηφlον η δ,αβαΤl1ρiοu ('" '''1U)... ..ο
2 Π,οτοποιητικό η β,βαίωοη Υ'" ,ην "α,αγωγη από ,ην ΚομοιηΥη f ΠΦΙΦ'Ρ",,,.ή Ενόιητ" Ροδόπης .."...ο
3, ΦωτοανΤIΥραφσ αnσλωηpιoυ Λυ'Είου μΕ βαθμό τονλι'ψστον .πσλ;' καλά. (μ'ναλίι"ρσ

η 100 Του 16,11.. ο
4. θεβαίωση σνμμΗοχής στ'ι; πσνελλσδι.ές 'ι"ασειι; rE" ή !ΠΑ" tTooc;

.011"' ' "' """"" "..,,""" .

5, Πιστοποιητικα ή β,βαΙωση 'vγpσφη, Ι Φοlτηοηl
..." 0

"0
......."."""0β. των ΥονΕων ,ου "." " .

νποψηΦΙον α,ο Ανώ""ο E"I1QlbeU,l!C61bpuua Υια ,ο tτo, 2021_... " " """" """"ο
6, Α""IΥραΦοΙα ""αθαρι"".,,,ο "ημειωμάτωο "οοδημ",ο,. ΦορολΟΥΙΚΟίιlι"υς 20.0

ιπρα\η δLόι<η".Oίι npoobLόPlouoiJ φ.όροu)

α, "''' νΠοψηΦΙου

7, Δf\λω"η ΦρρολΟΥίας ει"Οδήμ<>τος (Ε1) Ετοοl 2020

.<συ "ΠΟψήφισυ ", " " "" " """ " .

-,ων Υονέω" ΙΟυ ..... "...."....

ή α""l",σιχα νl1<ίtθυνει; δηλώσεις οε π,ρίιι,,,,,,η μη uποφέωσης ΥI10βο,ήι; δήλ"",ης ΦοΡολσΥίας

"αοδήματα; ΙΕΙ) tcnυ, 20,0

".""."....".....0
...0

Β, 8εβα!ω"η l1<ριουσισ.ή, κσ,ά",ασης «9)

'TOUυποψήφιοο " " ".." " """ .." .

-,ωο νονlων τΟΟ ."" .." " " "" " " _.

ή αντίστοιχα uneiJOUVf, δηλ"",,,, σε n,pίnIwa~ μη οποχρΙωοης υποβσλης δή,ωo~ι; Πfριoυoιo.ής

Kαιάστασ~, IΕ9)

9. Έν/ραΦο rιoυ orιob<Ll<Vu" ,ην ίJrιαp(η ,ω" .ξής ιδιο,ή,ων: Φοι<ηιi, ΑΜΕΑ,τΙ.νο no,iJ,ηVΗC; Ο,"ΟΥ""ία"

τ"νο θανόντων νΟΥΙ.ων.τΙ ,να μο"αΥov"κή, οικογέ""α" ,έ,νο γονέων μΕ απoδ,δ"YlιEoη ανικαοό,η,σ <P'{{tcrla,

167%κα! ovwl. , " ", " " " " " ".." ,,""",... . 0
10. ι\ντ!ΥραΦο Π",'OI1O,η"<OίJ o,"σYEνεια.ή~ ,otQlrtOOn,> του υποψηΦίου _ " " "".. ",ο
11. νπ,ίJθυνη δήλωοη του ν. IS99I198~του unnψηΦίσυ:

α) ό" δ,ν ';λαβ, ou" λαμβάνει άλλιι "πο<ροΦια για tlC;ιδ ••~ orιooδ<, από την ίδια ή όλλη .,ηρονομιά,

.ληροδοσία ή δωο,ά ή αrιά άλλο φαρέσ ,αι άτι δ,ν "χασ, από δ"ή ,ου υπαι<,<'ηητα προηγούμ,νη

υποιοοφΙα ,αι β) όη δεν έλαβ, oiJTEλαμβανΕι ΠΡOrιτυυα.ή ωω<ροΦίσ ιιιίδοσης αιιό ,ο Ι.κ.γ. ο

,



Όσο. cιrιll τcι oρι~lIμnιcι δΙKcιιoλoνητι.Δ δ'ν untpcιλ<ι ιιλt\pη, θcι το υ"Οβ4λω μέχρι την ημερομηνίο. λήξης "rιoβoλής τωυ

CΙι1ήo'ων.

Μ. cιτoμική μου Ευθύνη "αι INωpΙζoνroς ης KυpWΣη<;,που προβλέπο",,,ι από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599{1986, δη!ιώΥω ότ"

α) όλα ,α αναΦφόμ'υα στην "Ιτηοη ,Ιν", αληθη,
β) δ'ν εΙμαι ΠΠJXΙOύXO\άλλου _λ/ηνικού η αvαvvωΡLομένου αλλοδαπού ncιVEnImnulσu ή ΤΕΙ,

νΙ δ_ν έλαβcι ούτε λ"μβάνω άλλη υποτροΦία νια ης Ιδιες σπουδές αrιό την ίδια η άλJιι1.ληpoνoμιά. ι<ληρσδοσ,,, ή δωρ_".
δΙ δ_ν έxcιo" cιπό δική (ου υπαιτιότητ" προηΥούμευη υrιoτpoφΙα και

,) δεν έλαβα ούτε λαμβάνω προπτιιχι".ή υrιoτPOΦία ."ίδοαης α"ό ,ο I.Κ.ν.

Ο/Η ΑIΤΩΝ/Αlτον[Α

....................... , , , , (υπΟΥραφή)

..............,•....,lολΟΥράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

r.,-."'.','.',',,'.,.',,',,','.'.",',,','.',,','.'.'.',0"',',C,","_"",',',',','.""',',",",,",",',',C,"~ ••O>.".o,,',',',,C,CO",.,."c,.".'.'.'.-,'.'.'.".C,,',C,'.',---'
η"ρο"σ"ς λ(,ηοη<;.όδη,,1 ""ιll"",,, 0"'" """.λ"οllll τσυ Φο"ητή ...,11τη δ<αδ"αο'"

l. Ο,α τα έ,νρeΦα π"'" «δΙδο",οι "πll "λ/όδ,,"Ις "ρ,ές πρΙπ", ,," ο""όδιόο",,,ι "πll ιπ<Οημημn"Φρ<ιoη στ" .Μη",""

,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013

