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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη δύο (02) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (06) υποτρόφων εσωτερικού
για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα
έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση
διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της από 9-12-1835 ιδιόγραφης διαθήκης του Κων. Βέλλιου,
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 «Περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος
Κωνστ. Βελλίου Βαρώνου» (ΦΕΚ Α΄ 324),
3. 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.
4. Την υπ’ αριθμ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
5. Την υπ’ αριθμ.1021423/493/Β0011/28-01-2006 K.Y.A. σχετικά με «Καθορισμός
ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του
κληρ/τος Κων. Βέλλιου».
6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 003518 ΕΞ 2015/6-3-2015 Αίτημα της Δ/νσης Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
9.Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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10.Την υπ΄ αριθμ. 92382/Α1 (ΦΕΚ 1183/Β΄/19-06-2015) απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού»…στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων…».

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε δύο (2) διαγωνισμούς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε βάρος
των εσόδων του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» για την πλήρωση έξι (6) θέσεων
υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Πανεπιστημιακού Τομέα του Κράτους για σπουδές Πρώτου Κύκλου στο εσωτερικό.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία.
Από τις ανωτέρω θέσεις η μία (1) θέση που είναι για καταγόμενους από τη Βλάστη Ν.
Κοζάνης και η μία (1) για καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας δίνονται
με τον πρώτο (1ο) διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1)
υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία, ο διαγωνισμός για τις δύο (2) αυτές θέσεις παραλείπεται.
Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) θέσεις μαζί με τις κενές από τον πρώτο διαγωνισμό (εάν
τυχόν η μία ή και οι δύο θέσεις δε δοθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα),
συμπληρώνονται με δεύτερο (2ο) διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ των καταγόμενων από
τη Μακεδονία στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη
Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Μεταξύ ισόβαθμων κατά το
διαγωνισμό αυτό, προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα
Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Οι προαναφερόμενοι διαγωνισμοί θα γίνουν στην Αθήνα και ώρα 08.00 στο κτήριο
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη
διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά
Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) και τις διατάξεις
των άρθρων 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.
Ειδικότερα:
Α)Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα
Τετάρτη.
Β)Ο δεύτερος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα
Παρασκευή.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται ως εξής:
1.Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των Πανεπιστημίων που εισήχθησαν:
Α) Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα
(Έκφραση-Έκθεση) και σε ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του
σχολικού έτους 2012-2013, ως ακολούθως:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική ή την Τεχνολογική
Κατεύθυνση.
γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
Β) Στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
των Πανεπιστημίων εξετάζονται στην εκτέλεση Εικαστικού Έργου από πρότυπο και στην
Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού
έτους 2012-2013.
Γ) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου
Πανεπιστημίου εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
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σύμφωνα με δήλωσή τους, και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στην ύλη
της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013.
2.Οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού
εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:
Α) Οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι
Ελληνικών Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων
αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς
Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων,
εξετάζονται σύμφωνα με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) που εισήχθησαν στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν,
ως ακολούθως:
Γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) και σε ένα ακόμα μάθημα:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική ή την Τεχνολογική
Κατεύθυνση.
γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.),
στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013.
Β) Οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες και απόφοιτοι Ξένων Σχολείων που
λειτουργούν στο Εξωτερικό, εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (ΈκφρασηΈκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013 και σε μία από τις
ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, σύμφωνα με δήλωσή τους.
Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει
μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κατά του αποτελέσματος του
διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την
ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση γραπτών δεν
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) Ευρώ το μήνα και o χρόνος καταβολής
της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και
έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την
απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της
Σχολής που φοιτούν (ν.4009/2011 άρθρο 2 παρ.γ΄), (μη συνυπολογιζομένης δηλ. της
προσαύξησης κατά τέσσερα εξάμηνα), εφόσον η ετήσια επίδοσή τους είναι καλή, δηλ.
επιτυγχάνουν στα 2/3 των μαθημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος ή της Σχολής, σε κάθε εξεταστική περίοδο, διαφορετικά διακόπτεται η
υποτροφία.
Σημειώνεται επιπλέον ότι, εάν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από τη
λήξη των σπουδών του δηλ. από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων που
απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών της Σχολής που φοιτά (ν.4009/2011 άρθρο 2 παρ.γ΄), υποχρεούται να
επιστρέψει τα χρήματα της υποτροφίας, εκτός εάν για την μη λήψη του πτυχίου του
συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 25η Αυγούστου
2015 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη
διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 04 Νοεμβρίου 2015, ημέρα
Τετάρτη:
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.
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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 το 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 που φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν στο Λύκειο
και το αντίστοιχα εξεταζόμενο μάθημα, η ξένη γλώσσα στην οποία εξετάζονται (εφόσον
αυτό απαιτείται), 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 ετών
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/της οποίου/ας 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 του Τίτλου Απόλυσης του υποψήφιου από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκ/σης
με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και διαγωγή τουλάχιστον
«Κοσμία» σύμφωνα με το οποίο έγινε εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά.
(Προκειμένου δε για υποψήφιο που εισήχθη στο Πανεπιστήμιο μέσω άλλης Κατεύθυνσης
από αυτήν που αναγράφεται στον Τίτλο Απόλυσης προσκομίζεται και η σχετική Βεβαίωση
Πρόσβασης, ώστε να εξεταστεί σύμφωνα με την Κατεύθυνση που εισήχθη στη Σχολή που
φοιτά).
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Πανεπιστημίου ότι έχει
εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος.
5.Α. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
εκκαθαριστικού σημειώματος δηλ. του φορολογικού έτους 2014 (δηλ. εισοδήματα που
αποκτήθηκαν το έτος 2014) της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλούμενο ατομικό και οικογενειακό
φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή
απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο και θα προσαυξάνεται κατά
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο
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χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας που παρουσιάζει
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και
ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων www.taxis.gr ή www.gsis gr.
Β. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος 2015 (όπως έχoυν δηλωθεί την 1-1-2015)
και όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η δήλωση μπορεί
να αναζητηθεί ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων www.taxis.gr ή www.gsis gr.
Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους
εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών.
Γ.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος: i. είτε δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση,
ii. είτε δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, iii. είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα
δηλώσει με Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75).
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 σπουδές Πρώτου Κύκλου) από
την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω
υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η
Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/
Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
Προκειμένου δε περί υποψήφιων των κατηγοριών 2 Α και 2 Β δηλώνεται η κατηγορία
στην οποία ανήκουν. Όσοι από τους υποψήφιους της κατηγορίας 2 Β έχουν απολυτήριο
της αλλοδαπής προσκομίζουν Βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του
απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Δ/νση Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, (τηλ. 210.3442291) ή από τα
Γραφεία και τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των
κατηγοριών 1 Γ και 2 Β δηλώνουν την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να
εξεταστούν.
7. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, επιπλέον των
παραπάνω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και Βεβαίωση από το «Σύλλογο των εις Νέα
Πέλλα Αταλάντης Οικιστών Μακεδόνων» που να φαίνεται ότι έλκουν την καταγωγή τους
από τη Μακεδονία.
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.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα
δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα
υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και
πριν την έναρξή του.
Το κείμενο της Προκήρυξης να καταχωρισθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου:www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ΥποτροφίεςΚληροδοτήματα καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας/Ανακοινώσεις/Κοινωφελείς Περιουσίες/Προκηρύξεις
Υποτροφιών και Αποφάσεις Διορισμού Υποτρόφων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Τμήμα Β΄- Άμεση διαχ/ση
Κολωνού 2 - ΤΚ 101 84 ΑΘΗΝΑ
2) Πανεπιστήμια της χώρας με την παράκληση α) να την τοιχοκολλήσουν και να μας
στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και β) να την κοινοποιήσουν στα Γραφεία
Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων τους.
3) Τοπική Κοινότητα Βλάστης
500 09 ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
4) Σύλλογος των εις Νέα Πέλλα Αταλάντης Οικιστών Μακεδόνων
352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
5) Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης-Πλατεία Αταλάντης-352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
6) Δήμος Καστοριάς- Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7) Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας- Πλατεία Τσιστοπούλου 5
503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ
8) Πανεπιστημιακή Λέσχη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Σταδιοδρομίας
Ιπποκράτους 15
106 79 ΑΘΗΝΑ
9) Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
Πλατεία Ελευθερίας 22-Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ
10) Δήμος Θεσσαλονίκης-Ανοιχτό Παν/μιο Θες/νίκης-Δημ.Θέατρο Κήπων
Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.-546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11) Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου - Εθν. Αντιστάσεως 56
563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12) Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Καβάλας
Φιλίππου 2-Τ.Κ. 654 03 ΚΑΒΑΛΑ
13) Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας
Τραπεζούντος 43- Τ.Κ. 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
14) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πληροφορίες και Νέες Τεχνολογίες
Τσόχα 36 - ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ
(για καταχώριση στο διαδίκτυο)

Εσωτερική Διανομή
1. Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών (20)
2. Γ.Ε.Π.Ο. (5)

