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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Α που πρέπει να 
υποβάλλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι 
φοιτητές κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2022- 
2023 (απόφοιτοι Λυκείου σχολικού έτους
20 Το Κοινωφελές Ιδρυμα 

ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥ
ΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ» διακηρύσσει ότι:

- προκειμένου να χορηγήσει γΐα το α
καδημαϊκό έτος 2022 - 2023 είκοσι (20 
υποτροφίες των δυο χιλιάδων (2.000,00) 
ευρώ έκαστη σε -Αριστούχους» μαθητές 
ή μαθήτριες Λυκείου, των οποίων είτε 
αμφότεροι οι γονείς είτε ένας εξ αυτών 
κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως 
του τόπου κατοικίας τους, για τις σπου
δές τους σε ανώτατες σχολές στην Ελ
λάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος 
των σπουδών τους, υπό τον όρο της κα
νονικής προαγωγής τους από έτος σε έ
τος (2 εξάμηνα) και εφόσον το ετήσιο ει
σόδημα των γονέων εκάστου υποψήφιου 
δεν ξεπερνά το ποσό των δεκαπεντε χι
λιάδων (15.000,00) ευρώ, πλέον των πέ- 
ντε χιλιάδων ευρώ γιο κάθε προοτοτευ- 
όμενο τέκνο (5.000,00) - καλεί τους εν
διαφερομένους να υποβάλουν η να απο- 
στείλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δι- 
καιολογητικά μέσα σε χρονικο διάστημά 
σαράντα πέντε (45) ημερών, απο τη δη
μοσίευση της παρούσης, στο Γραφείο 
του Κου Λυκειάρχη Σκιάθου.

είναι τα παρακάτω:
1) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του

υποψηφίου. . . „
2) Ε:πίσημο έγγραφο, απο το οποίο να 

προκύπτει ότι έστω ο ένας γονέας του 
υποψηφίου υποτρόφου καταγεται απο 
τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου 
Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο πατέρας ενός τουλάχιστον γονέα είναι 
γραμμένος (πριν από τη γέννηση του γο
νέα) στα Δημοτολόγια του Δήμου Σκιά
θου Ν. Μαγνησίας.

3) Εκκαθαριστικό και των δυο γονέων 
(ή εκάστου χωριστά) του έτους 2022 (χρή
ση 2021), οικονομικό έτος 2022.

4) Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έ
τους 2021-2022.

5) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Λυ
κειάρχη περί της επιδόσεως και της δι
αγωγής του υποψηφίου (Πιστοποιητι
κό σπουδών). ,

6) ί3εβαίωση του Ανώτατου η Ανώ
τερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οπού 
φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαί
νεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτό και η 
συνολική διάρκεια (σύμφωνα με τον Νο- 
μο και τον κανονισμό του ΑΕΙ) της φοί
τησής του σε αυτό μέχρι την απόκτηση 
του πτυχίου του. .

7) Αντίγραφο ποινικού μητρώου προ
σφάτου εκδόσεως.

8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κα
τάστασης.

9) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυ
τότητας φοιτητή και εκάστου γονέα-κη-

5εΖ Αίτηση του υποψηφίου (προς τα μέ
λη του ΔΣ του ως άνω Ιδρύματος) για χο
ρήγηση υποτροφίας, με επισυναπτομενα 
σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά.

11) Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μα
θητών και των γονέων τους.

Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να 
καταβάλλεται από την ημερομηνία έ
ναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2U22:- 
2023, θα ανέρχεται στο ποσο δυο χιλιά
δων (2.000,00#) ευρώ για κάθε ακαδημα
ϊκό έτος (εννέα μήνες) και θα διαρκέσει 
πέχρι τη λήξη των κανονικών (προσδιορι
σμός χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το 
Νόμο και τον κανονισμό του Ανώτατου η 
Ανώτερου στο οποίο έκαστος υποψήφι
ος έχει εισαχθεί) τους σπουδών στα Εκ
παιδευτικά Ιδρύματα στα οποία φοιτούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣΤΖΟΥΜΑΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
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