
Π ξ ν ο 

Σν  θνηλωθειέο  ΄Ιδξπκα  

«Κιεξνδόηεκα Λέιαο ζπγ. ωηεξίνπ Μαλωιέα» 

Οδόο  Μεηξνπ.  Μειεηίνπ, αξηζ. 13 

241 33  Καιακάηα 

                          

 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 

      Έιαβα γλώζε ηεο από 20 Ινπιίνπ 2020 Πξνθεξύμεωο (παξέιαβα 

θωηναληίγξαθν), θαη επεηδή ελδηαθέξνκαη λα ιάβω ηελ ππνηξνθία «Στη 

μνήμη και με την ονομασία Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη», 

πνπ πξόθεηηαη λα ρνξεγεζεί γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Γμωηεξηθό, 

ππνβάιιω ηελ παξνύζα Αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη 

παξαθαιώ γηα ηηο πεξαηηέξω ελέξγεηεο ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο. 

 
I ) ΠΡΟΧΠΙΚΑ  ΣΟΙΥΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 

 
ΟΝΟΜΑΣΓΠΧΝΤΜΟ : 

________________________________________________________________________________________ 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ____________________________________   ΜΗΣΡΧΝΤΜΟ : 

________________________________________ 

ΑΡΙΘ. ΔΓΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ : ____________________________ ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛ. ΜΗΣΡΧΟΤ : 

______________________________ 

ΣΟΠΟ ΓΓΝΝΗΗ : 

__________________________________________________________________________________________ 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : 

_________________________________________________________________________ 

ΣΗΛΓΦΧΝΑ ΓΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ : 

________________________________________________________________________________ 

ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΓΙΟ : 

_____________________________________________________________________________ 

 



ΙΙ ) ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Σόπνο θαηαγωγήο : 

__________________________________________________________________________________________ 

ρνιείν από ην νπνίν απνθνίηεζα : 

________________________________________________________________________ 

Πηπρίν  Γιιεληθνύ  Παλεπηζηεκίνπ : 

________________________________________________________________________ 

 Α)  Ιαηξηθήο ρνιήο : 

_____________________________________________________________________________________ 

 Β)  Γπηζηεκώλ πγείαο θαη επηζηεκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο 

πγείαο θαη  ηνπ   

                   Πεξηβάιινληνο : 

______________________________________________________________________________________ 

 

  Γ)  Άιιωλ επηζηεκώλ :  

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                       

Γπάξθεηα γλώζεο μέλεο γιώζζαο θνίηεζεο : 

_______________________________________________________________ 

 

 

ΙΙΙ ) ΜΟΡΙΑ 
 

Α/Α Πεξηγξαθή   Σξόπνο  

ππνινγηζκνύ 
Μνξηνδόηεζε 

1  Γεληθόο  βαζκόο  πηπρίνπ 

   [ ίζνο ή  κεγαιύηεξνο ηνπ (7) επηά ] 
Ιζόπνζα  κόξηα  

2  Οηθνγελεηαθή  θαηάζηαζε 

   [ όζα ηα επξηζθόκελα ελ δωή αδέιθηα 

] 
Ιζόπνζα  κόξηα  

3  Οξθαλόο/ή  από έλα  γνλέα 

 
Δύν κόξηα  

4  Οξθαλόο/ή  από δύν  γνλείο 

 
Σέζζεξα κόξηα  

5  Βεβαηωκέλε  απνξία 

 
Σξία  κόξηα  

 

////// 
 

///////////////////////////////////////////// 
 

ύλνιν  κνξίωλ  

 
 



 ΙV )  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΓΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ 
 

 α)  Γπηθπξωκέλν θωηναληίγξαθν Δειηίνπ Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ. 

 β)  Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεωο. 

 γ)  Γπηθπξωκέλν θωηναληίγξαθν Πηπρίνπ Γιιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ. 

 δ)  Πηζηνπνηεηηθό κνλίκνπ θαηνηθίαο ή εληνπηόηεηαο. 

 ε)  Γπηθπξωκέλν θωηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ Σίηινπ Λπθείνπ. 

     ζη)  Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ γνλέωο (πεξίπηωζε νξθαλνύ/ήο από  έλαλ ή δύν γνλείο 

θνηηεηή/ηξηαο). 

 δ) Φωηναληίγξαθν βεβαίωζεο Παλεπηζηεκίνπ όηη έρω γίλεη δεθηόο/ή γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Γμωηεξηθό (Παλεπηζηήκην ηεο Γπξωπαϊθήο Έλωζεο)  θαη ζε 

πνηό θιάδν. 

 ε)  Απνδεηθηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο γιώζζαο θνίηεζεο. 

 ζ)  Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο (Γξαθεία Δ.Ο.Τ. ζηε Πεξηθεξ. 

Γλόηεηα Μεζζελίαο)  γηα ηελ έθδνζε Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ.     

  η) Τπεύζπλε δήιωζε (Ν. 1599/1986) όηη δελ έιαβα ή δελ ιακβάλω ππνηξνθία γηα ηηο 

ίδηεο ζπνπδέο (δειαδή θαη γηα ηηο παξνύζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδώλ) από 

άιιε θιεξνλνκία, θιεξνδνζία, δωξεά, ην I.K.Y., ή άιιε πεγή θαη δελ εμέπεζα από δηθή κνπ 

ππαηηηόηεηα από άιιε ππνηξνθία, ε νπνία ηπρόλ κνπ είρε απνλεκεζεί πξνεγνπκέλωο.  

  ηα)  ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείωκα. 
 

V )  ΔΗΛΧΓΙ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 
 

     1. Παξέρω ηελ ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ηήξεζε ζε Αξρείν ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ 

θαη γηα ηελ λόκηκε επεμεξγαζία ηνπο. 

      2.  Έιαβα γλώζε όηη απνθιείεηαη ε πεξαηηέξω δηαδηθαζία ελζηάζεωλ, ζύκθωλα κε 

δηάηαμε ηεο δηαζήθεο ηωλ δηαζεηώλ. 
 

VI )  ΗΜΓΙΧΓΙ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 

 

 

 
 
 

Σόπνο θαη εκεξνρξνλνινγία : ________________________________________________ 
                                                                  

             ___  αηη _______ 
 (ηδηόρεηξε ππνγξαθή) 


