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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Υποτροφία Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 κληροδοτήματος Βασιλικής
Πολυχρομιάδου – Σακελλαρίου σύμφωμα με τημ επιθυμία της διαθέτιδος».
1. Τν Εθθιεζηαζηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ε
Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ» αλαθνηλώλεη όηη βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2019 πξάμεσο ζα
ρνξεγήζεη από ην Αθαδεκατθό έηνο 2018-2019 ππνηξνθία ζε έλαλ (1) πξσηνεηή
θνηηεηή ή θνηηήηξηα πνζό σιλίων (1000) εςπώ ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, γηα όζα
έηε δηαξθεί ε θνίηεζε ζηε ζρνιή ή γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εζσηεξηθνύ ή
εμσηεξηθνύ κε δηάξθεηα δύν (2) έηε.
2. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ΜΟΝΟ νη ππωηοεηείρ θοιηηηέρ - θοιηήηπιερ ηηρ
ΝΟΜΙΚΗ ή ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ζρνιήο από ην Αθαδεκατθό έηνο 2018-2019 θαζώο
θαη οι ζποςδαζηέρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ εζωηεπικού ή εξωηεπικού
αςηών, λα είλαη απηνί θαη νη γνλείο ησλ γξακκέλνη ζηα Δεκνηνιόγηα Κνδάλεο, λα
θαηνηθνύλ ζηελ Κνδάλε, λα είλαη Φξηζηηαλνί Οξζόδνμνη θαη κε ζθνπό λα ππεξεηήζνπλ
ηνλ Ιεξό Νανύ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
3. Δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη:
α. Επηθπξσκέλν Δειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηνο.
β. Επηθπξσκέλν Απνιπηήξην Λπθείνπ κε βαζκό «Λίαλ Καιώο» θαη άλσ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 1 ηνπ Κ.Δ. 18/1941.
γ. Πηζηνπνηεηηθό Εγγξαθήο ζηε Σρνιή (ΝΟΜΙΚΗ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ) ζην πξώην έηνο
ζπνπδώλ γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 θαη ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο Α΄ Εμακήλνπ,
θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη
κόλν ζρνιώλ.
δ. Πηζηνπνηεηηθό κόληκεο θαηνηθίαο θαη Δεκόηε ησλ ηδίσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο.

ε. Ε1 θαη Ε9 θνξνινγηθήο δήισζεο πξνεγνύκελνπ έηνπο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ γνλέσλ
ηνπ ή Υπεύζπλε Δήισζε, ηεο κε ππνρξέσζεο ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ.
ζη. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ππνηξόθσλ πνπ πιεξνύλ ηα
ππόινηπα θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο, ε επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ ζα γίλεη κε
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα.
δ. Επί πιένλ παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο
θαη νηηδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη εηδηθέο – νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη
θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ (αλαπεξία – αζζέλεηεο, απνξία, πνιπηεθλία θ.ά.).
4. Η θαηάζεζε αίηεζεο – Υπεύζπλεο Δήισζεο θαη ησλ αλαθεξόκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κνδάλεο θαη ε
πποθεζμία είλαη ζαπάνηα πένηε (45) ημέπερ από ηε δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα
παλειιήληαο θπθινθνξίαο.
5. Ειιηπείο αηηήζεηο όπσο θαη απηέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο (45 εκέξεο), δε ζα γίλνληαη δεθηέο.
6. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζα εθδνζεί απόθαζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο κε ηελ νπνία ζα αλαθεξύζζεηαη ν ππόηξνθνο θαη ζα
αηηηνινγείηαη ε απόξξηςε ησλ ππνινίπσλ.
7. Η απόθαζε απηή ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ γηα
δέθα (10) εκέξεο, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ δηθαίσκα
ππνβνιήο έλζηαζεο.
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