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ί'ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΕ0ΣΗ
Κ. A 2.431
Ημ/Vio: 1 1 ΑΕΚ. 2015 A V̂ dOvAi t̂ A 1

Ηράκλειο .10-12-2015 
Αρ,Πρωτ.: 40

Προς αποδέκτες;
1» Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της χώρας
2. κ.κ Δημάρχους: Ηρακλείου -  

Χερσονήσου -  Μινώα Πεδιάδας - 
Βιάννου Ν, Ηρακλείου -  Οροπεδίου 
Λασιθίου

Θέμα; Προκήρυξη δύο (2) νέων υποτροφιών.

Σας στέλνουμε προκήρυξη δύο (2) νέων υποτροφιών σπουδαστικού έτους 2015-2016 και 
παρακαλούμε για την ανάρτηση τνυς στην ιστοσελίδα σας ή στο πίνακα ανακοινώσεων για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 5 Φεβρουάριου 2016.



18 DEC-2015 08:21 From:fiPOK.DIOIK.KRITIS £810278444 To:2531039081 P.3'3

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Δήμο εγγραφής)
4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο 
υποψήφιος.
5. Απολυτήριο λυκείου με άριστα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία άλλη για τις 
σπουδές τους,
7. Αντίγραφο εντύπων E1.E2.E9 οικονομικού έτους 2015 (για οικογενειακό εισόδημα 
έτους 2014) από την εφορία.
8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 
2015, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Γ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:
• Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους 2015- 

2016 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών.
• Το ποσό της υποτροφίας σε διακόσια πενήντα ευρώ (250€) μηνιαίως και χορηγείται 

για δέκα μήνες το χρόνο με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και 
καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετικός τραπεζικός λογαριασμό του Ιδρύματος.

• Οι υπότροφοι οφείλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους να προσκομίζουν στο 
Ίδρυμα βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τους ότι έχουν 
εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους επιτυχώς,

• Η υποτροφία διακόπτεται για παραβίαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και 
όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.

• Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται καθώς 
δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων σε περίπτωση μείωσης της 
ορισθείσας υποτροφίας,

• Οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέφουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν 
έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους,

Δ, Η προκήρυξη να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων 
καθώς και στην περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,


