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  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΖΟΥ - αποφάσισε την χορήγηση δύο (2)
υποτροφι ...

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.: 30 Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

121.86 cm² Κυκλοφορία: 4750

Θέματα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΖΟΥ

Πρέβεζα 05/10/2022

Προκήρυξη
Υποτροφίαε Πανεπιστημιακών Σπουδών

Η διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματοε Χριστοφόρου Ρίζου με την αριθμ. 
15/2022 πράξη τηε, αποφάσισε την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά 
αδύνατουε φοιτητέε/τριεε Πανεπιστημίων και λοιπών Ανωτάτων Σχολών τηε Ελλά- 
δαε, καταγόμενουε από την Πρέβεζα και το Συρράκο. Το συνολικό μηνιαίο ποσόν 
τηε υποτροφίαε ανέρχεται στα τριακόσια (300) ευρώ και θα διανέμεται ισόποσα 
στουε δύο (2) υποτρόφουε. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν υποτροφία, 
πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από 21/11/2022 έωε 04/01/2023.
1) Αίτηση με όλα ία στοιχεία ταυτότηταε (Διεύθυνση κατοίκισε και τηλέφωνα).
2) Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή και η οικογενειακή 

κατάσταση.
3) Πιστοποιητικό τηε Σχολήε ή του Τμήματοε που φοιτά.
4) Για τουε πρωτοετείε φοιτητέε/τριεε, ατομικό δελτίο επιτυχίαε καθώε και βεβαίω

ση ή πιστοποιητικό του Τμήματοε από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιοε έχει 
εγγράφει και φοιτά.

5) Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληρο

δότημα ή δωρεά και ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι στη διάθε
ση των υπολοίπων συνυποψήφιων.

7) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματοε από την οικεία οικονομική εφορία 
και του εντύπου Ε9.

8) Πιστοποιητικό τηε αρμόδιαε Υπηρεσίαε (Κοινωνική Πρόνοια) περί τηε οικονομι- 
κήε των αδυναμίαε.

Μετά τη λήξη τηε προθεσμίαε κατάθεσηε των αιτήσεων, θα γίνει έλεγχοε των αι
τήσεων και ο πίνακαε επιλογήε των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στο γραφείο του 
Κληροδοτήματοε (Αμβρακίαε 2 Πρέβεζα, 2οε όροφοε) για τυχόν υποβολή ενστάσε
ων εντόε 10 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησηε.
Μετά το πέραε τηε δεκαήμερηε προθεσμίαε ο φάκελοε με όλα τα σχετικά έγγραφα, 
θα αποσιαλεί για έλεγχο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικήε απόφασηε τηε Αποκεντρωμέ- 
νηε Δ/σηε Ηπείρου Δυτικήε Μακεδονίαε.
Για περισσότερεε πληροφορίεε στα τηλέφωνα 26820.23386 και 6976618612.

Η Διαχειριστική Επιτροπή
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