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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
του κληροδοτήµατος
“ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΣΑ”
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής - µε βάση την αριθµ. 173/2016 Α.∆.Σ., προκηρύσσει µία
(1) υποτροφία, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από το Κληροδότηµα «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΣΑ»
και θα χορηγηθεί σε έναν άπορο (οικονοµικά αδύναµο) δηµότη Κοµοτηνής και
αριστεύσαντα κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2016 που εισάγεται σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας.
Το ύψος της υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ογδόντα ευρώ
(1.080,00 €) ετησίως και θα καταβάλλεται έως το τέλος των νοµίµων σπουδών,
προσκοµίζοντας κάθε χρόνο την σχετική βεβαίωση σπουδών.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για την απονοµή της υποτροφίας θα πρέπει:
1. Να διαθέτουν Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια
2. Η Ποινική τους Κατάσταση να µην αποτελεί κώλυµα κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 8 του Ν. 2683/99
3. Να είναι ∆ηµότες Κοµοτηνής
4. Να αποδεικνύουν οικονοµική αδυναµία οικογενειακών και ατοµικών εισοδηµάτων
5. Να είναι αριστεύσαντες κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 20152016 (Βαθµός πρόσβασης άνω του 18,1)
Ο∆ΗΓΙΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για την απονοµή της υποτροφίας καλούνται να υποβάλουν,
στο ∆ήµο Κοµοτηνής (Πλ. Βιζυηνού 1 – πληροφορίες Βλαχοπούλου Ελπίς - τηλ.
2531352446) και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη τελευταία δηµοσίευση της
παρούσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση µε πλήρη στοιχεία
2) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ∆ηµότες Κοµοτηνής (π.χ.
αστυνοµική ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως κλπ)
3) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την
Υπηρεσία)
4) Βεβαίωση απ’ την οποία να προκύπτει ο βαθµός πρόσβασης που απέσπασαν, κατά
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016.
5) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. (πρωτότυπο ή επικυρωµένο
αντίγραφο) για το οικογενειακό και ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα του
οικονοµικού έτους 2015, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9.
6) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη κρίση τους ενισχύει την υποψηφιότητά τους (π.χ.
Βεβαίωση παράλληλης φοίτησης των αδελφών τους, στοιχεία σχετικά µε την
οικονοµική-οικογενειακή τους κατάσταση κλπ)
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ

