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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Υποτροφία Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 κληροδοτήματος Βασιλικής
Πολυχρονιάδου –Σακελλαρίου σύμφωνα με την επιθυμία της διαθέτιδος».
1.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και η

Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»
ανακοινώνει ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 3/2014 πράξεως θα χορηγήσει από το
Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υποτροφία σε έναν (1) πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια
ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ λόγω οικονομικής αδυναμίας, για όσα έτη διαρκεί η
φοίτηση στη σχολή ή για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού με
διάρκεια δύο (2) έτη.
2.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ οι πρωτοετείς φοιτητές –

φοιτήτριες της ΝΟΜΙΚΗΣ ή ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ σχολής από το Ακαδημαϊκό έτος
2013-2014 καθώς και οι σπουδαστές ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ εσωτερικού
ή εξωτερικού των ιδίων σχολών, να είναι αυτοί και οι γονείς των γραμμένοι στα
Δημοτολόγια Κοζάνης, να κατοικούν στην Κοζάνη, να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και
άποροι και με σκοπό να υπηρετήσουν τον Ιερό Ναού Αγίου Νικολάου.
3.

Δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

α. Επικυρωμένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος.
β. Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω σύμφωνα
με το άρθρο 1 του Κ.Δ. 18/1941.
γ. Πιστοποιητικό Εγγραφής στη Σχολή (ΝΟΜΙΚΗ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ) στο πρώτο έτος
σπουδών για την για την περίοδο 2013-2014 και συμμετοχής στις εξετάσεις Α΄
Εξαμήνου, ή πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές των αναφερομένων
και μόνο σχολών.

δ. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και Δημότη των ιδίων και των γονέων τους.
ε. Πιστοποιητικό απορίας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Κοζάνης και οτιδήποτε άλλο ο ίδιος επιθυμεί και αποδεικνύει ειδικές – οικογενειακές
ανάγκες και καταστάσεις που αντιμετωπίζει (πολυτεκνία – ασθένειες – αναπηρία κ.ά.).
στ. Ε1 και Ε9 φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους του ιδίου και των
γονέων του ή Υπεύθυνη Δήλωση της μη υποχρέωσης θεωρημένη από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
4.

Η κατάθεση αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και των αναφερόμενων

δικαιολογητικών θα γίνει στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κοζάνης και η
προθεσμία είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη δημοσίευση σε εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
5.

Ελλιπείς αιτήσεις όπως και αυτές που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της

προθεσμίας (45 ημέρες), δε θα γίνονται δεκτές.
6.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα εκδοθεί απόφαση της

Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος με την οποία θα ανακηρύσσεται ο
υπότροφος και θα αιτιολογείται η απόρριψη των υπολοίπων.
7.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού

για δέκα (10) ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα
υποβολής ένστασης.

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2014
Ο
Πρόεδρος
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
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