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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»
ΑΙΓΙΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

Το ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου 
Αντωνάτου προκηρύσσει για το Ακα
δημαϊκό Έτοε 2019-2020 την χορή
γηση επτά (7) υποτροφιών με επιλο
γή, που αφορούν σε πανεπιστημια- 
κέε σπουδέε σε ΑΕΙ στην Ελλάδα και 
σε μεταπτυχιακέε σπουδέε σε Α.Ε.Ι. 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμ
φωνα με tis διατάξειε ms συστατικήβ 
πράξηε, του οργανισμού διοίκησηε 
και διαχείρισηβτου ωβ άνω κοινωφε- 
λούβ ιδρύματοε και του άρθρου 56 ν. 
4182/2013 (ΦΕΚ185/1009-2013), 
Ωβ υποτροφία ορίζεται το ποσό 
των 200 Ευρώ μηνιαίωε .
Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα 
πρέπει:

Α) Να διαμένουν και να κατάγονται 
από τον Δήμο Αιγίου 
Β) Να είναι προπτυχιακοί φοιτητέβ 
σε Α,Ε.Ι. ms Ελλάδαβ ή μεταπτυχι
ακοί φοιτητέε σε Α.Ε.Ι. ms Ελλάδαβ 
ή του Εξωτερικού.
Γ) Να είναι οικονομικά αδύνατοι, ήτοι 
τα εισοδήματα tous (ατομικά και οι
κογενειακά) και η εν γένει περιουσι
ακή tous κατάσταση να μην επιτρέ
πει την με ίδια μέσα οικονομική κά
λυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυ
χιακών σπουδών tous.
Δ) Να μην λαμβάνουν υποτροφία 
από άλλο κληροδότημα.
Ε) Η διάρκεια υποτροφίαε είναι για 
ένα(1)έτοε.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση (επισυνάπτεται)
Β) Φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) 
αστυνομικού δελτίου ταυτότηταε ή 
Διαβατηρίου.
Γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογε- 
νειακήβ κατάστασηε.
Ε) Βεβαίωση μόνιμηε κατοικίαβ 
ΣΤ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώ
ου.
Ζ) Βεβαίωση φοίτησηε σε σχολή 
ΑΕΙ Tns Ελλάδαβ ή μεταπτυχιακών 
σπουδών σε Α.Ε.Ι στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό.
Η) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστι
κού σημειώματοβ του τελευταίου οι

κονομικού έτουε ή οικογενειακού ( 
σε περίπτωση εγγάμων υποψηφίων ή 
υποψηφίων που είναι προστατευόμε- 
να τέκνα) ή Βεβαίωση μη υπόχρεου 
υποβολήε φορολογικήβ δήλωσηβ. 
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) 
ότι στον υποψήφιο υπότροφο δεν 
χορηγείται υποτροφία για tis ίδιεε 
σπουδέε από άλλη κληρονομιά ή δω
ρεά και ότι δεν εξέπεσε από δική του 
υπαιτιότητα από προηγούμενη υπο
τροφία που απονεμήθηκε σε αυτόν. 
Οι αιτήσει και τα λοιπά δικαιολογητε 
κά των υποψηφίων πρέπει να κατατε
θούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα 
Υποτροφιών Αναστασίου Αντω
νάτου, Ανδρέου Λόντου 34, Αί
γιο τηλ: 2691360631 (Υπεύθυνη 
Ταμειακήε Υπηρεσίαβ κα ΣαΒΒο- 
πούλου θεοδοσία, εντόβ τριάντα (30) 
ημερών από την δημοσίευση Tns πα- 
ρούσαβ στην πανελλαδική3 κυκλο- 
cpopias εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» καθώε 
και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματοβ 
(εφόσον δεν υπάρχει τέτοια μπορεί 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Tns 
αρμόδιαβ αρχήε για να επιτευχθεί 
ευρύτερη δημοσιότητα), ήτοι μέχρι 
την 15/2/2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
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