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Τσαγκαράδα 13/02/2018
Αριθµ. πρωτ. 1286

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Κληροδότηµα Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου:
Προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφίας για δύο (2) απόφοιτους εκ του Λυκείου
Τσαγκαράδας για το έτος 2017 (απόφοιτοι σχολικού έτους 2016) µε τους κάτωθι
όρους:
1. Οι υπότροφοι, να κατάγονται και να διαµένουν στα χωριά του Κισσού και
Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. [Βεβαίωση µόνιµης
κατοικίας & Βεβαίωση καταγωγής]
2. Να έχουν παρακολουθήσει όλες τις τάξεις του Λυκείου, στο Λύκειο
Τσαγκαράδας. [Απολυτήρια Α΄, Β & Γ΄ Λυκείου]
3. Να έχουν βαθµό απολυτηρίου, εκ του Λυκείου Τσαγκαράδας, Άριστα ή Λίαν
Καλώς. [Απολυτήριο Γ΄ Λυκείο]
4. Να έχουν εισαχθεί σε σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω των
Πανελληνίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. [Βεβαίωση εισαγωγής ή
εγγραφής ή φοίτησης εκ του αντίστοιχου Ιδρύµατος]
5. Το ανώτατο όριο της µηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σύµφωνα µε την Αριθµ.
Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11 Απόφαση του Υπουργού Οικ. & Οικονοµικών
σε 400,00€/µηνιαίως (τετρακόσια ευρώ). Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί, στους
δικαιούχους υπότροφους και θα διαρκέσει για διάστηµα όσα τα έτη της
φοίτησης που ορίζει το Ίδρυµα για την συγκεκριµένη Σχολή, για 9 µήνες ανά
έτος και θα χορηγείται αξιολογούµενης της ετήσιας προόδου του υποτρόφου,
µε εξαίρεση το πρώτο έτος όπου θα καταβληθεί µετά την έγκριση του
προϋπολογισµού και των υποτρόφων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης,
την οποία η Οικονοµική και ∆ιαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήµατος
κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο υπότροφος θα επιστρέψει
την έως τότε χορηγηθείσα υποτροφία στο Ταµείο του κληροδοτήµατος.
6. Η υποτροφίες που θα χορηγηθούν µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
είναι δυνατό να αυξοµειώνονται, ανά χορηγούµενο έτος, αλλά να παραµένουν
ίδιες για όλους, σύµφωνα µε την οικονοµική δυνατότητα του
κληροδοτήµατος.
7. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τριµελή επιτροπή καθηγητών του
Λυκείου Τσαγκαράδας, λαµβανοµένου υπόψη και των οικονοµικών αναγκών
των υποψηφίων υποτρόφων [Εκκαθαριστικό Εφορίας τριών τελευταίων ετών]
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην ∆ιαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήµατος στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στη Ζαγορά,
στον αρµόδιο υπάλληλο κ Κρινάκη Γεώργιο έως 24/02/2018 εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2426350208
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