
 

 

 Βαθμός Ασφαλείας: 

 Να διατηρηθεί μέχρι: 

                                                                                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA  ΕΠΕΙΓΟΝ     
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                    ΑΔΑ:                                                                                                                                                                                                                                    

           ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                              

                        ----   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΑΘΗΝΑ  23 / 06 / 2015 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ   Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. 

                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                       99422/Ζ1    

   ΤΜΗΜΑ Δ΄ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

               ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                             

                          ---- 

Ταχ.δ/νση:Aνδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ.-Πόλη:151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Ιστοσελίδα:www.minedu.gov.gr 

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τηλέφωνο: 210.3442354  

ΦAΞ: 210.3442365  

                                                                                        ΚΟΙΝ.:Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
                                                                                                                
  

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 

Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο 

εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΑΦΩΝ 

ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. 

    

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Την από 16-9-1829 επιστολή του Ν. Ζωσιμά. 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 
(ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) «Κώδικας  κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31-12-2013 και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

3.Την υπ’ αριθμ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επωφελέστερης διάθεσης της 
περιουσίας του κληρ/τος «Αφών Ζωσιμά». 

4.Την υπ’ αριθμ. 1048796/2250/Β0011/2-5-2001 κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί  καθορισμού των  
ειδικότερων όρων αξιοποίησης της περιουσίας του κληρ/τος  Αφών Ζωσιμά», 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π.0003523 ΕΞ 2015/06-03-2015 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

6. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» 

7. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
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  8.Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
   
 

                                                           Αποφασίζουμε 
 

     Προκηρύσσουμε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-

2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, για σπουδές 

Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)   εσωτερικού, σε 
Πανεπιστήμια της χώρας, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ». 

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους  Πανεπιστημίων της χώρας που κατάγονται 
από την Ήπειρο και έχουν βαθμό Πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά). 
Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός του Πτυχίου, κατά φθίνουσα 
σειρά  από το «Άριστα» έως το «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά), με την προϋπόθεση ότι έχουν 
εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών 
Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.   

   Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το μήνα και καταβάλλεται 
για διάστημα μέχρι ένα (1) έτος. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του 
δικαιούχου εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Διευκρινίζεται ότι, εάν η υποτροφία 
χορηγηθεί με την έναρξη των σπουδών του, αυτή συνεχίζει να καταβάλλεται για ένα έτος. 
Εφόσον όμως η υποτροφία χορηγηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, καταβάλλεται 
μέχρι το πέρας των σπουδών αυτού και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) 
έτους. Η υποτροφία συνεχίζει να καταβάλλεται, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του 
κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του υποτρόφου είναι καλή.  
   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 23

η
 

Ιουνίου 2015 και το αργότερο μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή: 

1)Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά 
στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

  --Στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων  κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-14.00. Όμως μέχρι και τις 

30/06/2015, λόγω της διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι αιτήσεις με τα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.  

2)Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο 

μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη 
ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής 
ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο 
Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με την ένδειξη «Για τη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών» Α. Παπανδρέου 37 

Μαρούσι Τ.Κ. 151 80. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί. 

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των 

Πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησαν, το Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, οι σπουδές 

που παρακολουθούν, ο τόπος καταγωγής, η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο 
(σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα. 

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου από την οποία θα 
προκύπτει: 
α) η ηλικία του υποψήφιου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων 

http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα
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β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου 
(δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψήφιου) που προβλέπεται ανωτέρω. 
  

Σημειώνεται ότι: 

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψήφιου δεν   

προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ίδιου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον: 

 ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ  του    γονέα 

του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος 
καταγωγής του υποψήφιου, 

 ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα 

του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας 
προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψήφιου, ώστε να 
φαίνεται η διαδοχή των γενεών.  
 Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) 

δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή 
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.    

3.Αντίγραφο Πτυχίου του υποψήφιου, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά). 

4.Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός                                     
βαθμός του Πτυχίου του υποψήφιου.  

5.Βεβαίωση του αρμόδιου Πανεπιστημίου περί εισαγωγής και φοίτησης του υποψήφιου σε 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δεύτερου ή  Τρίτου Κύκλου Σπουδών. 

6.Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψήφιου  ότι δεν 
έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ.και για τις παρούσες σπουδές 
και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες αντίστοιχα σπουδές  Δεύτερου ή  
Τρίτου Κύκλου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει 
εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί 

προηγουμένως. Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω 
διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον 
ίδιο Κύκλο Σπουδών από το κληροδότημα Αφών Ζωσιμά ή από άλλο κληροδότημα. Η 
Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/ Υποτροφίες/Κληροδοτήματα. 

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 

παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940,  αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 

Υπηρεσία μας.                             
        To κείμενο της Προκήρυξης να καταχωριστεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του 
ΥπουργείουΠαιδείας:www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ 
Υποτροφίες-Κληροδοτήματα καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών: Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Περιουσίας/Ανακοινώσεις/Κοινωφελείς Περιουσίες/Προκηρύξεις Υποτροφιών και 
Αποφάσεις Διορισμού Υποτρόφων. 
  
     

                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                             

                                                                                        

 

 

 

                                                                                 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΜΠΑΛΤΑΣ 
 
 
 
 

http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/%20Υποτροφίες/Κληροδοτήματα
http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/%20Υποτροφίες-Κληροδοτήματα
http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/%20Υποτροφίες-Κληροδοτήματα
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                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
                
1) Υπουργείο Οικονομικών 
 Δ/νση 11η - Τμήμα Β΄- Άμεση διαχ/ση 
 Κολωνού 2 - ΤΚ 101 84 ΑΘΗΝΑ 
2)Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων-Δ/νση Εσωτερικών-Ιωάννινα 
3)Περιφερειακή Ενότητα Άρτας-Δ/νση Εσωτερικών-Άρτα   
4)Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/νση Εσωτερικών-Πρέβεζα 
5) Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας-Δ/νση Εσωτερικών-Ηγουμενίτσα  
6) Πανεπιστήμια της χώρας με την παράκληση να την τοιχοκολλήσουν  

 και να μας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
7) Πανεπιστημιακή Λέσχη 
 Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων και Σταδιοδρομίας 
 Ιπποκράτους  15 
    106 79 ΑΘΗΝΑ 
8) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
    Μητροπόλεως 12-14 
    Τ.Κ. 105 63  ΑΘΗΝΑ 
9)Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας 
   Πλατεία Ελευθερίας  22     
      105 53  ΑΘΗΝΑ 
10) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
  Πληροφορίες και Νέες Τεχνολογίες 
    Τσόχα 36 - ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ 
 
 

Εσωτερική Διανομή  
1. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - 
  Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών (20) 
2.Γ.Ε.Π.Ο (5) 
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