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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1 Αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά πιστοποιητικά
2 Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητος
3 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ισχύει για ένα 3 μηνο
4 Αποδεικτικό Λυκείου αποφοίτησης
5 Βεβαιώσεις απο τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καρδαμύλων περί του χρόνου φοιτήσεως σε αυτά
6 βεβαίωση από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν Χίου περί των ετών υπηρεσίας

γονέως στα Εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων μόνο για τέκνα εκπαιδευτικών
7 Βεβαίωση περί της κατά έτος αναλυτικής βαθμολογίας από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης
8 Αποδεικτικό Πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Μεταπτυχιακά
9 Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση σπουδών εγγραφής στην οικεία Σχολή του

εσωτερικού ή του εξωτερικού
10 Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία των παρελθόντων ετών για τους ήδη φοιτούντες

σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν δεν υπάρχει διότι δεν εκδίδεται
από το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο τότε μπορεί να προσκομισθεί κάθε πρόσφορο μέσο

αποδεικτικό της επίδοσης του υποψηφίου π.χ Συστατική Επιστολή από καθηγητή
Βεβαίωση της Σχολής περί της προόδου και ανελλιπούς φοιτήσεως κ.λ.π

11 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως
1 2 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας των δύο τελευταίων ετών της οικογενείας του

υποψηφίου και του ιδίου εφόσον υποβάλλει αυτοτελώς φορολογική δήλωση
13 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί του ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη

Υποτροφία για τις σπουδές από το αυτό ή άλλο Ίδρυμα Υποτροφιών καθώς και
περί του οτι δεν εξέπεσεν εξ ιδίας υπαιτιότητας από προηγουμένως απονεμηθεί
σα Υποτροφία

14 Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου εφ όσον ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο
Ο Μητροπολίτης Χίου

Ως Πρόεδρος του Ιδρύματος
0 Χίου Ψαρών και Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣ
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