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Υποτροφίες από το Ίδρυμα Περιθάλψεως Τυφλών
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χίου
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Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για
φοιτητές που κατάγονται από την Περιφέρεια Χίου.
Διαβάστε την προκήρυξη αναλυτικά:

Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό
23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2
αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου
Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ
εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-12012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί
Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013),
εἰς
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σπουδάς καί ἕνδεκα (11) ὑποτροφιῶν Ἐσωτερικοῦ διά προπτυχιακάς
σπουδάς εἰς Δημοσίας Σχολάς τῆς Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τό
Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2020 – 2021.
Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 36 ἐτῶν, νά κατάγωνται ἀπό
τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου, δηλαδή νά ἔχουν γεννηθῆ εἰς τόν Νομόν, ἤ ὁ εἷς
τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων νά ἔχει γεννηθῇ εἰς τόν Νομόν, ἤ νά εἶναι οἱ ἴδιοι ἤ ὁ
εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων ἐγγεγραμμένος εἰς τά Δημοτολόγια τοῦ Δήμου
Χίου, τοῦ Δήμου Οἰνουσσῶν καί τοῦ Δήμου Ψαρῶν, ἤ ὁποιουδήποτε ἀπό τούς
πρώην Δήμους ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Νομοῦ Χίου καί νά εἶναι μόνιμοι κάτοικοι τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου.
Τό ὕψος ἑκάστης ὑποτροφίας διά μέν τάς ὑποτροφίας Ἐξωτερικοῦ θά ἀνέρχεται
εἰς τό ποσόν τῶν πεντακοσίων (500,00) εὐρώ μηνιαίως καί διά χρονικόν διάστημα
ἐννέα μηνῶν, διά δέ τάς ὑποτροφίας Ἐσωτερικοῦ εἰς τό ποσόν τῶν τριακοσίων
(300) εὐρώ μηνιαίως διά χρονικόν διάστημα ἐννέα μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1/10/2020
μέχρι 30/06/2021. Ἐάν οἱ ὑποψήφιοι φοιτοῦν εἰς ἕτερον ἑξάμηνον θά πρέπει νά
ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 2/3 τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους.
Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως περισσοτέρων ὑποψηφίων μέ τά ἀπαιτούμενα προσόντα
θά προτιμῶνται οἱ οἰκονομικῶς ἀσθενέστεροι.
Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος
ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν.
Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr
Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό
ἀργότερον
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Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον
τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Αἴτησις.
2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος.
3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον).
4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως.
5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ
Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς
τοῦ ὑποψηφίου ἤ ἀμφοτέρων ἤ ἑνός ἐκ τῶν γονέων του ἀπό τήν Περιφερειακήν
Ἑνότητα Χίου.
6. Βεβαίωσιν μονίμου κατοικίας.
7. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν τῶν γονέων
καί τοῦ ἰδίου (ἐάν ὑποβάλῃ φορολογικήν δήλωσιν) .
8. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ.
9. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τά προηγούμενα
ἑξάμηνα (ἐφ’ ὅσον ὁ/ἡ ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του).
10. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ ὑποψηφίου ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον
φορέα.
Ἐν Χίῳ
Ὁ Πρόεδρος
† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

