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Π ξ ν θ ή ξ π μ ε   

γηα ηε ρνξήγεζε κίαο ππνηξνθίαο 

γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Γμσηεξηθφ 

εηο κλήκε «Υξήζηνπ θαη  Ησλζηαληίλνπ Δειβηδψλε»  

*** 

     

  Ο Γθηειεζηήο ησλ δηαζεθψλ ησλ αεηκλήζησλ Υξήζηνπ Παλαγ. 

Δειβηδψλε θαη Ησλζηαληίλνπ Παλαγ. Δειβηδψλε, έρνληαο ππφςε ηνπ : 

 1) ηηο δηαηάμεηο  ησλ κε αξηζκνχο 11768 θαη 11769 ηεο 1εο Ζνπιίνπ 

2007 δεκνζίσλ δηαζεθψλ ησλ αλσηέξσ απνβησζάλησλ, θαηνίθσλ ελ 

δσή Ηαιακάηαο, πνπ ζπληάρζεθαλ ελψπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Ηαιακάηαο ηαπξνχιαο Ησλ. Ιαπξνκηράιε θαη δεκνζηεχζεθαλ 

αληηζηνίρσο  κε ηα κε αξηζκνχο 18Δ  θαη  17Δ  ηεο 21 Ζαλνπαξίνπ 2010 

Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο ηνπ Ινλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ηαιακάηαο, 

θαη  

2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 4182/2013 «Ηψδηθαο θνηλσθειψλ 

πεξηνπζηψλ ...», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, 

π ξ ν θ ε ξ χ ζ ζ ε η 

ηε ρνξήγεζε κηαο ππνηξνθίαο ζηε κλήκε θαη κε ηελ νλνκαζία 

«Υξήζηνπ θαη Ησλζηαληίλνπ Δειβηδψλε» γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζην Γμσηεξηθφ. 

 Οη φξνη απνλνκήο ηεο ππνηξνθίαο είλαη νη αθφινπζνη : 



 Οη λένη επηζηήκνλεο ζα πξέπεη λα θαηάγνληαη απφ Ηαιακάηα, 

δειαδή ή λα έρνπλ γελλεζεί ζηελ Ηαιακάηα ή λα έρνπλ ηελ κφληκε 

νηθνγελεηαθή ηνπο εγθαηάζηαζε ζηελ Ηαιακάηα, ηνχηνπ βεβαησκέλνπ 

εθ ηεο αξκνδίαο Δ.Ο.Τ. θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθνηηήζεη απφ 

ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ηαιακάηαο, ή σο δεχηεξε 

επηινγή λα θαηάγνληαη απφ ην Κνκφ Ιεζζελίαο, δειαδή ή λα έρνπλ 

γελλεζεί ζηε Ιεζζελία ή έρνπλ ηελ κφληκε νηθνγελεηαθή ηνπο 

εγθαηάζηαζε ζηε Ιεζζελία θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθνηηήζεη απφ 

ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ιεζζελίαο θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν Γιιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Οη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζα γίλνληαη ζε Παλεπηζηήκην ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ 

ζα είλαη απαξαίηεηε ε επί ηφπνπ θνίηεζε θαη εμππαθνχεηαη, φηη ν 

ππνςήθηνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα επαξθείο γλψζεηο ηεο μέλεο 

γιψζζαο θνίηεζεο. 

Ε ππνηξνθία ζα ρνξεγείηαη θαηά ζεηξάλ πξνηεξαηφηεηαο ζε 

πηπρηνχρνπο  Α) ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ, Β) ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη 

ησλ επηζηεκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη Γ)  άιισλ επηζηεκψλ. 

 Σα θξηηήξηα επηινγήο κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάηαμε ζα 

κνξηνδνηνχληαη σο αθνινχζσο : (1) ν γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ επηά ζα δίλεη 

ηζφπνζα κφξηα, (2) ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο ζα δίλεη ηφζα 

κφξηα φζα ηα ελ δσή αδέιθηα. Γάλ ν ππνςήθηνο είλαη νξθαλφο απφ 

έλα γνλέα πξηκνδνηείηαη κε δχν κφξηα. Γάλ ν ππνςήθηνο είλαη 

νξθαλφο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο πξηκνδνηείηαη κε ηέζζεξα κφξηα. Ε 

βεβαησκέλε κε επίζεκα έγγξαθα απνξία πξηκνδνηείηαη κε ηξία κφξηα. 



 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη 

θιήξσζε γηα ηε ρνξήγεζε κίαο ππνηξνθίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ. 

 Γηεζίσο ρνξεγείηαη κία  θαη κφλν ππνηξνθία. 

      Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο αλέξρεηαη ζε νθηψ ρηιηάδεο  (8.000,00) 

επξψ εηεζίσο, κε  ηηκέο έηνπο 2007, θαη κε πξνζαχμεζε θαη’ έηνο 

δηαθφζηα πελήληα (250,00) επξψ επί ηνπ πνζνχ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

έηνπο, ήηνη γηα ην έηνο 2020 ζε έλδεθα ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα 

(11.250,00) επξψ. 

Ε θαηαβνιή ηεο ππνηξνθίαο ζα γίλεηαη κε ηελ εγγξαθή ή ηελ 

έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζα θαηαβάιιεηαη γηα δχν ζπλερή 

έηε εθφζνλ ε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη δχν 

έηε. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππνηξνθίαο ηνπ επφκελνπ έηνπο ζα 

απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκν ηξφπν ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Ε επηινγή ηνπ ηεηηκεκέλνπ θνηηεηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γθηειεζηή 

ησλ δηαζεθψλ ζε εγγεγξακκέλνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ζα 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Δηνηθνχζα Γπηηξνπή ηνπ Ηιεξνδνηήκαηνο 

«Θέια Ιαλσιέα», ζην νπνίν έρεη αθεζεί ε πεξηνπζία ησλ σο άλσ 

δηαζεηψλ θαη απνηειεί ππνηειέο Ίδξπκα. 

χκθσλα κε ηε βνχιεζε ησλ δηαζεηψλ  Υξήζηνπ θαη Ησλ/λνπ 

Δειβηδψλε, ε θξίζε ηνπ Γθηειεζηή ησλ δηαζεθψλ  είλαη ζεβαζηή απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο, απνθιεηνκέλεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο ελζηάζεσλ. 

Ε επηινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ δχν θαηαρσξήζεηο 

ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ηεο Ηαιακάηαο αιιά θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

επηπιένλ θξίλεη ν Γθηειεζηήο, ν νπνίνο ζα ειέγρεη φια ηα 

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα λα πξνηείλεη ηνλ ηεηηκεκέλν 

θνηηεηή. 



 ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ ρσξίο απνηέιεζκα, ε δηαδηθαζία ζα 

επαλαιακβάλεηαη αθφκα κία θνξά, κε ηα ίδηα θξηηήξηα αιιά ρσξίο λα 

ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο 

ππνηξνθίαο είλαη ε πξνεγνχκελε ζχλαςε κεηά ηνπ ππνηξφθνπ ηνπ 

νηθείνπ ζπκβνιαίνπ ππνηξνθίαο. 

 Γάλ ε ππνηξνθία δηαθνπεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ππνηξφθνπ, ν 

ππφηξνθνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο, πνπ 

έρεη ιάβεη κέρξη ηφηε, εθαξκνδνκέλσλ γηα ηελ είζπξαμε απηνχ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ».  Ε 

ππνηξνθία δηαθφπηεηαη, εάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, επέιζεη κείσζε 

ησλ εηεζίσλ εζφδσλ ηνπ Ηιεξνδνηήκαηνο.  ηελ πεξίπησζε απηή 

νπδέλ δηθαίσκα γελλάηαη ππέξ ηνπ ππνηξφθνπ ηνπ νπνίνπ δηαθφπεθε 

ε ππνηξνθία. 

  Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ππνηξνθία, ππνρξενχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηελ έληππε πξνο ηνχην Αίηεζε  

ζηελ ηαρ. δ/λζε : νδφο Ιεηξνπ. Ιειεηίνπ, αξηζ. 13 - Ηαιακάηα η.θ. 

241 33 - ηειέθ. 27210 23048 απφ  ψξα 09.00 έσο 13.00 , κέρξη ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο. 

   Ε πξνζεζκία ιήγεη ην κεζεκέξη (ψξα 12.00΄) ηεο Σεηάξηεο 30 

επηεκβξίνπ 2020, δειαδή αθνχ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

κελψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο Πξνθεξχμεσο. 

  ηελ έληππε  Αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

 α) Γπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Δειηίνπ Σαπηφηεηαο ή 

Δηαβαηεξίνπ (ζε ηζρχ). 



 β)  Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο (πξφζθαην). 

 γ) Γπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Πηπρίνπ Γιιεληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

 δ)  Πηζηνπνηεηηθφ κνλίκνπ θαηνηθίαο ή εληνπηφηεηαο. 

 ε)  Γπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ Σίηινπ Θπθείνπ. 

     ζη)  Θεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ γνλέσο (πεξίπησζε νξθαλνχ απφ  

έλαλ ή δχν γνλείο θνηηεηή). 
 

δ) Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Παλεπηζηεκίνπ φηη ν ππνςήθηνο έρεη 

γίλεη δεθηφο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Γμσηεξηθφ (Παλεπηζηήκην 

ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο)  θαη ζε πνηφ θιάδν. 

 ε)  Απνδεηθηηθφ επαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο θνίηεζεο. 

 ζ)  Βεβαίσζε ηεο αξκνδίαο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο (Γξαθεία 

Δ.Ο.Τ. ζηε Πεξηθεξ. Γλφηεηα Ιεζζελίαο)  γηα ηελ έθδνζε Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Ιεηξψνπ.     

 η) Τπεχζπλε δήισζε (Κ. 1599/1986) [κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο, είηε απφ αξκφδην ππάιιειν ρεηξφγξαθα, είηε απφ ην 

θξαηηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα], φηη ν ππνςήθηνο δελ έιαβε ή δελ 

ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δειαδή θαη γηα ηηο 

παξνχζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδψλ) απφ άιιε 

θιεξνλνκία, θιεξνδνζία, δσξεά, ην I.K.Y., ή άιιε πεγή θαη δελ εμέπεζε 

απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα απφ άιιε ππνηξνθία, ε νπνία ηπρφλ ηνπ 

απελεκήζε πξνεγνπκέλσο.  

  ηα) χληνκν Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

       εκεηψλεηαη θαη πάιηλ φηη, φια ηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα,  ηα δε 

θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο 

λα έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί θαηάιιεια. 



        Ε Αίηεζε καδί κε φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο «επί ζπζηάζεη θαη απνδείμεη» κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο  ησλ αηηήζεσλ. 

       Σα ηεο παξνρήο ππνηξνθίαο θ.ιπ. δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N. 4182/2013 φπσο ηζρχεη. 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε 

απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ηαιακάηα ζηηο  20  Ζνπιίνπ  έηνπο  2020 

Ο ΓΗΣΓΘΓΣΕ  ΣΩΚ  ΔΖΑΘΕΗΩΚ  ΥΡΕΣΟΤ  ΗΑΖ  ΗΩΚ/ΚΟΤ 

ΔΓΘΒΖΔΩΚΕ 

 

 

Παλαγηψηεο Αξηζη. Ηνπηζνγηαλλφπνπινο 

Σειέθ. επηθνηλ. 6974 841 444  /  E-mail : pakouts@gmail.com 

 

 

 

 

    Θεσξήζεθε, εγθξίζεθε θαη ζπλνδεχεηαη κε ηελ κε αξηζκφ                    

1 /20-7-2020  (ζέκα 4α) Πξάμε ηεο Δηνηθνχζαο Γπηηξνπήο 

ηνπ θνηλσθεινχο Ζδξχκαηνο «Ηιεξνδφηεκα Θέιαο ζπγ. 

σηεξίνπ Ιαλσιέα».  

Ηαιακάηα 21 Ζνπιίνπ 2020  

Ο ΠΡΟΓΔΡΟ ΣΕ ΔΖΟΖΗΟΤΑ ΓΠΖΣΡΟΠΕ  

 

+ Ο ΙΕΣΡΟΠΟΘΖΣΕ ΙΓΕΚΖΑ ΥΡΤΟΣΟΙΟ  


