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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ   
  
  

Το  Κοινωφελές  Ίδρυμα  Νικολάου  Εμμ.  Φαφούτη,  σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό  Λειτουργίας             
του  (ΦΕΚ  Β250/24.4.1986  και  ΦΕΚ  Β1267/17.8.2004),  προκηρύσσει  διαγωνισμό  για  τη            
χορήγηση  δύο  (2)  υποτροφιών  σε  οικονομικά  αδυνάτους,  επιμελείς  και  εξαίρετου  ήθους             
αποφοίτους  κατά  προτίμηση  των  Λυκείων  Αγ.  Νικολάου  ή  άλλων  Λυκείων  του  Νομού              
Λασιθίου  που  φοιτούν  στα  Πανεπιστήμια  και  τα  Πολυτεχνεία  της  Ελλάδας  ηλικίας  μέχρι  30               
ετών   για   τα   αγόρια   και   28   ετών   για   τα   κορίτσια.     
Η  οικονομική  αδυναμία  του  κάθε  φοιτητή  θα  καθορίζεται  βάσει  των  οικονομικών  και              
κοινωνικών  κριτηρίων  (ιδίως,  ορφανός,  παιδί  πολύτεκνης  ή  μονογονεϊκής  οικογένειας,           
αναπηρία  ή  σοβαρή  ασθένεια  του  ιδίου  ή  κάποιου  από  τους  γονείς  του)  που  θα  ελέγχονται                 
και   θα   εφαρμόζονται   καταρχήν   από   το   Διοικητικό   Συμβούλιο   του   Ιδρύματος.   

  
Α.  Η  διαδικασία  εκλογής  και  ανακήρυξης  των  υποτρόφων  γίνεται  με  διαγωνισμό  στο              
μάθημα  της  έκθεσης  σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό  λειτουργίας  του  Ιδρύματος  (ΦΕΚ             
Β250/24.4.1986  και  ΦΕΚ  Β1267/17.8.2004)  του  Ν.4182/2013  του  Κ.Δ/τος  18/23-8-1941  και            
του  Αρ.Πρωτ.  Δ.Κ.Π.  0017653  ΕΞ  2014/18-12-2014  εγγράφου  του  Υπ.  Οικονομικών.            
Καθορίζει  ανώτατο  οικογενειακό  και  ατομικό  εισόδημα  έως  20.000  ευρώ  προσαυξανόμενο            
κατά  10%  για  κάθε  προστατευόμενο  μέλος  και  μόνο  για  φοιτητές  που  σπουδάζουν  εκτός               
του  τόπου  κατοικίας  τους.  Ως  εισόδημα  νοείται  το  φορολογούμενο  πραγματικό  ή  τεκμαρτό              
και  το  απαλλασσόμενο  ή  φορολογούμενο  με  ειδικό  τρόπο.  Κριτήριο  για  την  κατάταξη  των               
υποτρόφων  αποτελεί  ο  βαθμός  στο  μάθημα  της  έκθεσης.  Ο  υποψήφιος  θεωρείται  επιτυχών              
όταν  λάβει  βαθμό  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  με  άριστα  το  είκοσι  (20).  Η  κατάταξη  και                 
ανακήρυξη  γίνεται  σύμφωνα  με  τη  βαθμολογία  και  επί  ισοβαθμίας  γίνεται  κλήρωση  σε              
δημόσια  συνεδρίαση  της  εξεταστικής  επιτροπής.  Ο  διαγωνισμός  για  την  επιλογή  των             
υποτρόφων  στο  μάθημα  της  έκθεσης  θα  διενεργηθεί  από  επιτροπή  που  θα  ορισθεί  από  την                
περιφερειακή  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  η  οποία  Υπηρεσία  θα             
καθορίσει  τον  τόπο  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού,  την  ώρα,  καθώς  και  την  ημερομηνία.  Τα               
παραπάνω  στοιχεία  θα  ανακοινωθούν  μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  των            
υποψηφίων  και  της  κατάρτισης  των  Πινάκων  των  δικαιούμενων  ή  μη  για  συμμετοχή  στον               
διαγωνισμό  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ιδρύματος.  Οι  υποψήφιοι  έχουν  δικαίωμα             
ένστασης  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ανάρτηση  των  πινάκων  των  δικαιούμενων  ή  μη                
στον   διαγωνισμό,   που   υποβάλλεται   στον   Πρόεδρο   του   Διοικητικού   Συμβουλίου.     

  
Β.  Όσοι  θέλουν  να  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  είτε             
ταχυδρομικώς  είτε  αυτοπροσώπως  στη  διεύθυνση  5 ης  Μεραρχίας  15,  Άγιος  Νικόλαος            
Κρήτης,  ΤΚ  72100,  γραφείο  του  Ιδρύματος  (τηλ.  2841  0  22671  και  6974363029)  μέσα  σε                
διάστημα  τριών  (3)  μηνών  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας,  αίτηση  την  οποία  συντάσσουν               
οι   ίδιοι   με   συνημμένα   τα   παρακάτω   δικαιολογητικά:   

  
1. Πιστοποιητικό  Ελληνικής  Ιθαγένειας  ή  Ελληνικής  Καταγωγής  (πιστοποιητικό         

γεννήσεως)   από   το   οποίο   να   αποδεικνύεται   η   ηλικία   του   αιτούντος   
2. Πιστοποιητικό   οικογενειακής   κατάστασης   της   οικογένειας   του   αιτούντος   
3. Επίσημο  αντίγραφο  της  τελευταίας  φορολογικής  δήλωσης  και  του  Ε9  των  γονέων             

του  αλλά  και  του  ιδίου  εφόσον  υποβάλλει  φορολογική  δήλωση  και  Ε9,  αλλά  και               



οποιοδήποτε  επίσημο  στοιχείο  μπορεί  να  αποδείξει  την  οικονομική  ανάγκη  της            
οικογενείας   του   αιτούντος   

4. Επίσημα  στοιχεία  που  να  αποδεικνύουν  τυχόν  αναπηρία  ή  σοβαρή  ασθένεια  του             
αιτούντος   ή   κάποιου   από   τους   γονείς   του,   εφόσον   συντρέχει   τέτοια   περίπτωση   

5. Πιστοποιητικό   Σπουδών   
6. Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  που  να  έχει  εκδοθεί,  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν               

από   την   ημερομηνία   του   διαγωνισμού  
7. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.Δ.  1599/86  που  να  δηλώνεται:  ότι  δεν  λαμβάνουν             

υποτροφία   για   τις   σπουδές   αυτές   από   άλλη   πηγή.     
8. Αντίγραφο  απολυτηρίου  Λυκείου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  το  Λύκειο            

αποφοίτησης   του   υποψηφίου.   
  
  

Γ.    Όροι   χορήγησης   των   υποτροφιών:   
  
● Η  χορήγηση  της  υποτροφίας  αρχίζει  με  την  έναρξη  του  ακαδημαϊκού  έτους  2021-2022              

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  διμήνου  σε  προσωπικό  λογαριασμό  του  υποτρόφου  στην  Εθνική             
Τράπεζα   της   Ελλάδος.   

● 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   θα   δημοσιευθεί   στην   ιστοσελίδα   της   Δ/νσης   Εθνικών   Κληροδοτημάτων   
καθώς   και   στην   περιφερειακή   υπηρεσία   του   Υπουργείου   Παιδείας   και   Θρησκευμάτων.   

  
  
  

Άγιος   Νικόλαος   1/9/2021   
  

Ο   Πρόεδρος   του   Δ.Σ.   
  

  
  

Γεώργιος   Εμμ.   Μενεγάκης   


