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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣEΑΡΩΝ (4)
ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΕΟΔΑ ΣΟΤ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ
«ΚΛΕΑΡΧΟΤ ΣΟΤΡΙΔΗ»

Σο Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν προκθρφςςει τθ χοριγθςθ τεςςάρων (4) υποτροφιϊν
κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014 - 2015, ςε απόρουσ, επιμελείσ και ει δυνατόν αρίςτουσ
φοιτθτζσ Ιδρυμάτων Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτθμιακοφ ι Σεχνολογικοφ Σομζα (Σ.Ε.Ι.)
τθσ χϊρασ καταγόμενουσ από τθν Κομοτθνι ι τθν περιφζρεια του νομoφ Ροδόπθσ (Νόμοσ
Ροδόπθσ) για βαςικζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό, από τα ζςοδα του κλθροδοτιματοσ «Κλεάρχου
Σςουρίδθ».
Α) Οι ανωτζρω υποτροφίεσ προκθρφςςονται ςφμφωνα με:
α) Tθν αρικμ. 35.637/6-12-1972 δθμόςια διακικθ του Κλεάρχου Σςουρίδθ
θ οποία
δθμοςιεφκθκε με το υπϋαρ.705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα
με τθν οποία κα χορθγθκοφν υποτροφίεσ ςε «άπορουσ, επιμελείσ και ει δυνατόν αρίςτουσ
φοιτθτάσ Πανεπιςτθμίων και άλλων ανωτάτων ςχολϊν καταγόμενουσ από τθν Κομοτθνι ι τθν
περιφζρεια του νομοφ Ροδόπθσ » .
Εκτελεςτζσ τθσ παροφςθσ διακικθσ ορίηονται ςφμφωνα με τθ διακικθ ο εκάςτοτε
Μθτροπολίτθσ Μαρϊνειασ, ο Περιφερειάρχθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ (Νομάρχθσ
Ροδόπθσ ) και ο Διμαρχοσ Κομοτθνισ, οι οποίοι απαρτίηουν τθν επιτροπι επιλογισ.
β) Tθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ι.Κ.Τ. για τθ χοριγθςθ των υποτροφιϊν, που
ελιφκθ ςτθν 19θ υνεδρία του Δ.. τθσ 24-9-2015.
γ) Σισ διατάξεισ του ν. 4182/2013 (κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςίων, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν
και λοιπζσ διατάξεισ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
δ) Σθν με αρικμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και
Οικονομικϊν για τον κακοριςμό των ανωτάτων ορίων μθνιαίων υποτροφιϊν, που χορθγοφνται
από τα ζςοδα κλθροδοτθμάτων, και ιςχφουν ςιμερα, για τα κλθροδοτιματα.
Β) Για τθν απονομι των υποτροφιϊν πρζπει να καλφπτονται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ :
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1. Ελλθνικι ικαγζνεια ι ελλθνικι καταγωγι .
2. Ανϊτατο όριο θλικίασ των αιτοφντων ορίηεται το 36ο ζτοσ .
3. Καταγωγι από τθν Κομοτθνι ι τθν περιφζρεια του νομoφ Ροδόπθσ (Νόμοσ Ροδόπθσ).
4. Οικονομικι αδυναμία (απορία). Αυτι κα αποδεικνφεται από το δθλωμζνο ατομικό και
οικογενειακό ειςόδθμα του προθγοφμενου ζτουσ, το οποίο ακροιςτικά δε κα υπερβαίνει τισ
είκοςι χιλιάδεσ (20 .000,00) ευρϊ προκειμζνου περί οικογζνειασ μζχρι τζςςερα μζλθ και το
οποίο κα προςαυξάνεται κατά χίλια πεντακόςια (1.500,00) ευρϊ για κάκε επιπλζον μζλοσ.
5. υμμετοχι ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ Ειςαγωγισ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ζτουσ 2014) και
εγγραφι ςτο οικείο Σμιμα κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-15.
6. Απολυτιριο Λυκείου με βακμό τουλάχιςτον «πολφ καλά» και διαγωγι τουλάχιςτον
«κοςμία».
Από τουσ υποψιφιουσ κα προθγοφνται όςοι ζχουν ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ
βακμολογία ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ανεξαρτιτωσ Σμιματοσ ςφμφωνα με τα μόρια
ειςαγωγισ αυτϊν .
Η κατάταξθ των υποψθφίων κα γίνει βάςει των μορίων ειςαγωγισ αυτϊν, κατϋ αναλογία
με τθ υψθλότερθ βακμολογία τθσ εκάςτοτε χολισ, (20.000 μόρια ι 22.000 μόρια ι 24.000
μόρια).
Επί ίςων όρων, προτάςςονται οι υποψιφιοι κατά φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ ςφμφωνα με
τα δθλωκζντα ςτοιχεία, όπωσ προκφπτουν αυτά από το ζντυπο Ε9 και τθσ δθλϊςεωσ ενιαίου
φόρου ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝΦΙΑ).
Επί ιςοδυναμίασ, θ ςειρά επιτυχίασ κα κακοριςκεί κατόπιν δθμοςίασ κλθρϊςεωσ θ οποία
κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Επιλογισ.

Γ) Σο ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςε τετρακόςια (400,00) ευρϊ το μινα (ακακάριςτο ποςό).
Η καταβολι κα αρχίςει από τθν ζναρξθ των ςπουδϊν των υποτρόφων εντόσ του ακαδ. ζτουσ
2014-2015 και κα διαρκζςει ωσ το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ - ςφμφωνα με το ιςχφον
πρόγραμμα ςπουδϊν - εφόςον ζχουν καλι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ, δθλαδι επιτυγχάνουν
ςτο ςφνολο των μακθμάτων κάκε ζτουσ με μζςο όρο βακμολογίασ 7,00 - όπωσ αποδεικνφεται
από ςχετικό πιςτοποιθτικό του πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ , το οποίο υποβάλλεται ςτο Ι.Κ.Τ.
ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ - διαφορετικά θ υποτροφία κα διακόπτεται.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ καταβολισ τθσ υποτροφίασ είναι θ προθγοφμενθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ υποτροφίασ του Ι.Κ.Τ. με τον υπότροφο.
Οι ςυμβάςεισ μεταξφ ΙΚΤ και υποτρόφων ενδζχεται να ςυναφκοφν μετά το τζλοσ Ιανουαρίου
2016 , δεδομζνου ότι κατ’ ανάγκθ κα πρζπει να προθγθκεί θ περιγραφόμενθ διαδικαςία
επιλογισ υποτρόφων. τθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυμβάςεισ κα ιςχφουν αναδρομικά από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ καταβολισ τθσ υποτροφίασ.
Εάν θ υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότθτα του υποτρόφου, τότε αυτόσ υποχρεοφται να
επιςτρζψει το ποςό τθσ υποτροφίασ, που ζχει λάβει μζχρι τότε.
Η υποτροφία δφναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδιποτε λόγο, επζλκει μείωςθ των
εςόδων του κλθροδοτιματοσ. τθν περίπτωςθ αυτι ουδζν δικαίωμα γεννάται υπζρ του
υποτρόφου του οποίου θ υποτροφία διακόπθκε.
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Δ) Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν ςτο Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν (Λ. Εκνικισ
Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντόσ προκεςμίασ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν επομζνθ
θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ περιλιψεωσ τθσ προκιρυξθσ ςτον θμεριςιο τφπο το πλιρωσ
ςυμπλθρωμζνο ζντυπο τθσ αίτθςθσ, το οποίο πρζπει να ςυνοδεφουν τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1)
Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του υποψθφίου ι διαβατιριο ςε ιςχφ από τα
οποία κα προκφπτουν: α) θ ελλθνικι ικαγζνεια ι θ ελλθνικι καταγωγι και β) θ θλικία τουσ που
δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ των 36 ετϊν.
2)
Πιςτοποιθτικό ι Βεβαίωςθ από αρμόδιο φορζα, από τα οποία να προκφπτει ότι οι
υποψιφιοι κατάγονται -είτε από πατρικι, είτε από μθτρικι γραμμι -από τθν πόλθ τθσ Κομοτθνισ
ι τθν περιφζρεια του νομοφ Ροδόπθσ(Νόμοσ Ροδόπθσ).
Επιςθμαίνεται ότι, ο τόποσ γζννθςθσ του υποψθφίου ςε καμία περίπτωςθ δεν αποδεικνφει από
μόνοσ του τθν καταγωγι του υποψθφίου.
3) Αντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου με βακμό τουλάχιςτον «πολφ καλά» και διαγωγι
τουλάχιςτον «κοςμία».
4) Αντίγραφο του μθχανογραφικοφ δελτίου μονάδων ειςαγωγισ τουσ με τισ Πανελλαδικζσ
Εξετάςεισ Ειςαγωγισ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ Ιουνίου 2014.
5) Βεβαίωςθ ι Πιςτοποιθτικό του Σμιματοσ ι τθσ χολισ του Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ
Πανεπιςτθμιακοφ ι Σεχνολογικοφ Σομζα τθσ χϊρασ ότι ζχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο
υποψιφιοσ.
6) α) Αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014 τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ. για
το δθλωμζνο ατομικό και οικογενειακό ειςόδθμα του προθγουμζνου ζτουσ (χριςθσ του 2013), το
οποίο ακροιςτικά δε κα υπερβαίνει τισ 20.000 χιλιάδεσ ευρϊ προκειμζνου περί οικογζνειασ
μζχρι τζςςερα μζλθ και το οποίο κα προςαυξάνεται κατά χίλια πεντακόςια (1.500,00) ευρϊ για
κάκε επιπλζον μζλοσ, που ζχει εκδοκεί από τθν οικεία Δ.Ο.Τ.
β) Αντίγραφο του εντφπου Ε9, που ζχει κατατεκεί ςτθν οικεία Δ.Ο.Τ. και
γ) Αντίγραφο διλωςθσ ενιαίου φόρου ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψθφίου και των
γονζων του.
ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ , κα πρζπει να προςκομιςτεί
υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ότι δεν ζχει υποχρζωςθ υποβολισ
φορολογικισ διλωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τα ανωτζρω οικονομικά ςτοιχεία των γονζων του.
7) Οποιοδιποτε ζγγραφο αποδεικνφει τθν φπαρξθ των ζξθσ ιδιοτιτων: φοιτθτζσ ΑΜΕΑ, τζκνο
πολφτεκνθσ οικογενείασ, τζκνο κανόντων γονζων, τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, τζκνο
γονζων με αποδεδειγμζνθ ανικανότθτα εργαςίασ (67% και άνω ).
8) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του υποψθφίου:
α) ότι δεν ζλαβε οφτε λαμβάνει άλλθ υποτροφία για τισ ίδιεσ ςπουδζσ από τθν ίδια ι άλλθ
κλθρονομιά, κλθροδοςία ι δωρεά ι από άλλο φορζα και ότι δεν ζχαςε από δικι του υπαιτιότθτα
προθγοφμενθ υποτροφία και β) ότι δεν ζλαβε οφτε λαμβάνει προπτυχιακι υποτροφία επίδοςθσ
από το Ι.Κ.Τ.
9) Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ
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Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα αναηθτθκεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τθν Τπθρεςία
του Ι.Κ.Τ.
Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά μαηί με τθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ του Ι.Κ.Τ. μποροφν να
υποβλθκοφν και ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι μζχρι τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.

Ε) Η επιτροπι επιλογισ που απαρτίηεται από τουσ: Μθτροπολίτθ Μαρωνείασ, Περιφερειάρχθ
Ανατολικισ Μακεδονίασ- Θράκθσ (Νομάρχθ Ροδόπθσ) και Διμαρχο Κομοτθναίων αφοφ ςυντάξει
πρακτικό ςυςτάςεϊσ τθσ, πρζπει να:
1. υγκεντρϊςει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων (διαμζςω του Ι.Κ.Τ.),
2. Επιλζξει όςουσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ υποτροφίασ,
3. υντάξει τον πίνακα των δικαιοφχων,
4. Διαβιβάςει τθν πράξθ-απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ μαηί με τον ονομαςτικό πίνακα των
υποψθφίων ςτο Ι.Κ.Τ., ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ απονομι των υποτροφιϊν ςτουσ δικαιοφχουσ.
Η πράξθ-απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ για τθν επιλογι των υποτρόφων αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ www.iky.gr και εκτελείται κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ
προσ τθν αρμόδια περιφερειακι υπθρεςία του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων (Δ/νςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ροδόπθσ) και προσ τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Μακεδονίασ- Θράκθσ /Διεφκυνςθ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν (Γραφείο Κομοτθνισ) κατά
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 56 του ν. 4182/2013.
Η τελικι απόφαςθ ανακιρυξθσ των υποτρόφων εναπόκειται ςτθν αρμοδιότθτα του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ -Θράκθσ.
Ζνςταςθ μπορεί να υποβλθκεί κατά του αποτελζςματοσ τθσ επιλογισ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν θμζρα τοιχοκόλλθςθσ του πρακτικοφ ζκδοςθσ αποτελεςμάτων.

Σ) Η προκιρυξθ αυτι κακϊσ και θ ςχετικι αίτθςθ βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο διαδίκτυο ςτθν
ιςτοςελίδα του Ι.Κ.Τ. www.iky.gr
Περίλθψθ τθσ παραπάνω προκιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία εφθμερίδα πανελλαδικισ
κυκλοφορίασ και ςε μία τοπικι εφθμερίδα του Ν. Ροδόπθσ.

Η Γενικι Διευκφντρια
Ακθνά Πλζςςα -Παπαδάκθ
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