Εργαζάκειο Ίδρσμα
Γεωργίοσ και Εσηστίας Εργαζάκη
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 2017-2018 ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ
ΔΤΟ (2) ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Δξγαδάθεηνπ Ιδξχκαηνο πξνθεξχζζεη:
Τε ρνξήγεζε δχν (2) ππνηξνθηψλ ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο αξηζηνχρνπο απφθνηηνπο
Λπθείνπ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. Οη
ππφηξνθνη ζα θαηάγνληαη απφ ηελ ηέσο επαξρία Πεδηάδνο λνκνχ Ηξαθιείνπ, ηελ ηέσο
επαξρία Λαζηζίνπ λνκνχ Λαζηζίνπ θαη ηελ πφιε ηνπ Ηξαθιείνπ λνκνχ Ηξαθιείνπ κε
ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
Α. Η δηαδηθαζία εθινγήο θαη αλαθήξπμεο ησλ ππνηξφθσλ γίλεηαη κε δηαγσληζκφ ζην
κάζεκα ηεο έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο απφ 19-9-1988 Φ.Δ.Κ.
724/4-10-1988 ηεχρνο Β’ ηνπ νξγαληζκνχ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ
Ν. 4182/2014 θαη ηνπ Κ. Γ/ηνο 18/23-8-1941 θαη ηνπ 0017653/18-2-2015 εγγξάθνπ ηνπ
Υπ. Οηθνλνκηθψλ. Καζνξίδεη αλψηαην νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ εηζφδεκα έσο 20.000
επξψ πξνζαπμαλφκελν θαηά 10% γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. Ωο εηζφδεκα λνείηαη
ην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε
εηδηθφ ηξφπν. Κξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνηξφθσλ απνηειεί ν βαζκφο ζην κάζεκα
ηεο έθζεζεο. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ φηαλ ιάβεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ
δεθαηέζζεξα (14) θαη άλσ κε άξηζηα ην είθνζη (20). Η θαηάηαμε θαη αλαθήξπμε γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία θαη επί ηζνβαζκίαο γίλεηαη θιήξσζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Μεηαμχ ίζσλ πξνηηκνχληαη νη ζπγγελείο ησλ δηαζεηψλ. Ο
δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνηξφθσλ ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο ζα δηελεξγεζεί
απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ε νπνία ππεξεζία ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ηελ ψξα θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα
αλαθνηλσζνχλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο θαηάξηηζεο
ησλ πηλάθσλ ησλ δηθαηνπκέλσλ ή κε γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ ησλ δηθαηνχκελσλ ή κε ζην δηαγσληζκφ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην
Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Β. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ είηε ηαρπδξνκηθφο είηε απηνπξνζψπσο ζηε
δηεχζπλζε: Δξγαδάθεην Ίδξπκα Λεσθφξνο Γηθαηνζχλεο 57 – Τ.Κ. 71202 ηζφγεην γξαθείν
ηνπ Ιδξχκαηνο ηειέθσλν 2810283793 – 6978583322 – 6972332512 κέζα ζε δηάζηεκα
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, αίηεζε ηεο νπνίαο ζπληάζζνπλ νη
ίδηνη κε ζπλεκκέλα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ε ειηθία ηνπ
δελ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 36 ρξφλσλ.
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ

3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (Γήκν εγγξαθήο)
4. Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε θνίηεζεο ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηά ν
ππνςήθηνο.
5. Απνιπηήξην ιπθείνπ κε άξηζηα.
6. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ ιακβάλνπλ ππνηξνθία άιιε γηα ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
7. Αληίγξαθν εληχπσλ Δ1,Δ2,Δ9 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 (γηα νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
έηνπο 2016) απφ ηελ εθνξία.
8. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή θαη ε νηθνγέλεηα απηνχ δελ ππνρξενχληαη ζηελ
ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ.
Γ. Όξνη ρνξήγεζεο ησλ ππνηξνθηψλ:
 Η ρνξήγεζε ηεο ππνηξνθίαο αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ έηνπο 20172018 θαη ιήγεη κε ηελ πεξάησζε ησλ θαλνληθψλ ζπνπδψλ.
 Τν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (250€) κεληαίσο θαη ρνξεγείηαη
γηα δέθα κήλεο ην ρξφλν κε δηαθνπή ηνπο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην θαη
θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε κήλα ή θάζε δίκελν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
ζρεηηθφο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο.
 Οη ππφηξνθνη νθείινπλ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο λα πξνζθνκίδνπλ ζην
Ίδξπκα βεβαίσζε απφ ηε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπο φηη έρνπλ
εμεηαζζεί ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ έηνπο επηηπρψο.
 Η ππνηξνθία δηαθφπηεηαη γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη
φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη επηινγήο ησλ ππνηξφθσλ.
 Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ππνηξνθίαο νπδέλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γελλάηαη θαζψο
δελ γελλάηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ησλ ππνηξφθσλ ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο
νξηζζείζαο ππνηξνθίαο.
 Οη ππφηξνθνη ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ ρξήκαηα ηεο ππνηξνθίαο πνπ ηπρφλ
έρνπλ ιάβεη γηα δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξαβίαζεο ησλ φξσλ επηινγήο ηνπο.
Γ. Η πξνθήξπμε λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ
θαζψο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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