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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Της δωρεάς εν ζωή
“Φ Ω Τ Η Π Ο Λ Υ Ζ O Π Ο Υ Λ Ο Υ”
Ο Δήμος Κομοτηνής

με βάση την αριθ.160/2018 Α.Δ.Σ. προκηρύσσει δύο (2)

υποτροφίες (εφάπαξ ετήσιο βοήθημα), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τη δωρεά εν ζωή
«ΦΩΤΗ ΠΟΛΥΖOΠΟΥΛΟΥ» και θα χορηγηθούν σε δύο (2) άπορους (οικονομικά αδύναμους),
δημότες Κομοτηνής και αριστεύσαντες κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2018
(σχολική περίοδος 2017-2018), οι οποίοι θα εισαχθούν σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της χώρας.
Το ύψος των υποτροφιών θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για
έκαστο, ετησίως, οι οποίες θα καταβάλλονται έως το τέλος των νομίμων σπουδών,
προσκομίζοντας κάθε χρόνο την σχετική βεβαίωση σπουδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απονομή των υποτροφιών 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 Δημότες Κομοτηνής
4) Να αποδεικνύουν οικονομική αδυναμία οικογενειακών και ατομικών εισοδημάτων
5) Να είναι αριστούχοι και να εισάγονται σε ανώτατες σχολές

κατά τις Πανελλαδικές

εξετάσεις σχολικού έτους 2017-2018 (Βαθμός απολυτηρίου αριστούχου μαθητή από 18,1)
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απονομή της υποτροφίας καλούνται να υποβάλουν,

στο

Δήμο Κομοτηνής (Πλ. Βιζυηνού 1 - πληροφορίες Ε.Βλαχοπούλου - 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 Δημότες Κομοτηνής (π.χ.

αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως κλπ)
3) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία)
4) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
για το οικογενειακό και ατομικό φορολογητέο εισόδημα του οικονομικού έτους 2017,
καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9.
5) Βεβαίωση εισαγωγής σε ανώτατες σχολές
6) Βαθμός αποφοίτησης από το λύκειο
7) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη κρίση τους ενισχύει την υποψηφιότητά τους (π.χ.
Βεβαίωση

παράλληλης

φοίτησης

των

αδελφών τους,

στοιχεία

σχετικά

οικονομική-οικογενειακή τους κατάσταση κλπ).
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