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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ
Κων Άμάντου 24 82100 Χ I Ο Σ

τηλ 22710-44045
fax 22710-44046

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Τό Κοινωφελές Ίδρυμα μέ τήν έπωνυμί
αν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ

ΜΑΔΙΑ τό όποΤον εχει συ
σταθή υφίσταται καί λειτουργεί νομίμως
διά τοϋ άπό 23/4/1997 Προεδρικού Διατάγματος

ΦΕΚ Β 375 συμφώνως
πρός τό άρθρον 2 αύτοϋ όπως εχει τρο
ποποιηθή μέ τήν ύπ άριθ 5569/2008
άπόφασιν τοϋ Εφετείου Αθηνών διά
τήν έπωφελεστέραν άξιοποίησιν τής
περιουσίας του τής όττοίας οί είδικώτε
ροι όροι έχουν έγκριθή μέ τήν μέ άριθ
ττρωτ 1092291/421/Α001/19-1-2012
κ Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων

καί Υγείας καί Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΦΕΚ Β 1279/28-5-2013
εις έκτέλεσιν τοϋ προϋπολογισμού του
οίκον χρήσεως 2020
προκηρύσσει διά τό έτος 2020
τήν χορήγησιν τριών 3 ύποτροφιών
μιβς εις τό Έξωτερικόν καί δύο εις τήν
Ελλάδα διά μεταπτυχιακός σπουδάς διά

τήν άπόκτησιν Master of Sr^ce ή Ph
D εις τήν Όφθαλμολογίαν καί θεραπεί
αν τών οφθαλμολογικών παθήσεων διά
τό Ακαδημαϊκόν Έτος 2020 2021 καί
δι όλον τό διάστημα τό όποιον απαιτείται

συμφώνως πρός τό πρόγραμμα
τής Σχολής παρακολουθήσεως διά τήν
όλοκλήρωσιν τών σπουδών
Οί ύποψήφιοι πρέπει νά μήν είναι

μεγαλύτεροι

τών 36 έτών καί νά κατάγω
νται άπό τόν τ Νομόν Χίου όσοι έχουν
γεννηθή εις τόν τ Νομόν Χίου ή ό είς
τούλάχιστον έκ τών γονέων έχει γεννηθή
είς τόν τ Νομόν ή είναι οί ίδιοι ή ό είς
τούλάχιστον έξ αύτών έγγεγραμμένος είς
τά Δημοτολόγια τοϋ Δήμου Χίου τοϋ Δήμου

Οίνουσσών καί τοϋ Δήμου Ψαρών ή

όποιουδήποτε άπό τούς πρώην Δήμους
έντός τών όρίων τοϋ τ Νομοϋ Χίου καί
νά έχουν ολοκληρώσει τήν Α βάθμιον
ΕκπαΙδευσιν καί τάς Γυμνασιακός Τάξεις
είς τόν τ Νομόν Χίου
Τό ύψος τής υποτροφίας διά μεταπτυχιακός

σπουδάς είς τό Έξωτερικόν θά
άνέρχεται είς πεντακόσια 500 εύρώ
μηνιαίως καί είς τριακόσια 300 εύρώ
μηνιαίως διά μεταπτυχιακός σπουδάς
είς τήν Ελλάδα διά τό διάστημα έννέα
μηνών έτησίως ήτοι άπό 1/10/2020 μέχρι

30/06/2021 διά τό προσεχές Ακαδημαϊκόν

Ετος καί κατόπιν διά αντίστοιχα
διαστήματα μέχρις όλοκληρώσεως τών
σπουδών
Επισυνάπτεται είς τήν παροϋσαν καί
άποτελεΤ έν σώμα μετ αύτής κατάλογος
άπαιτουμένων δικαιολογητικών
Ή προκήρυξις μετό τοϋ άνωτέρω καταλόγου

είναι τοιχοκολλημένη είς τά Γραφεία

τής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου καί
ανηρτημένη είς τήν ίστοσελίδα τής Ιεράς
Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr
Ai αιτήσεις καί τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά

πρέπει νά κατατεθούν τό άργότε
ρον μέχρι τής 15ης Ιουλίου 2020 είς τά

Γραφεία τής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου
είς τόν Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον
π Δημήτριον Γεόμελον τηλ 2271044045
έσ 6
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1 Αίτησις
2 Φωτοτυπία άστυνομικής ταυτότητος
3 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ισχύει

διά ένα τρίμηνον
4 Πιστοποιητικόν Οικογενειακής Καταστάσεως

5 Εφ όσον ή καταγωγή δέν προκύπτει

μέ σαφήνεια άπό τό Πιστοποιητικόν
Οικογενειακής Καταστάσεως ένορκος
Βεβαίωσις δύο μαρτύρων δημοτών τοϋ
Δήμου Χίου ή Οίνουσσών ή Ψαρών έκ

τής όποιας νά προκύπτη ό τόπος καταγωγής

τοϋ υποψηφίου ή άμφοτέρων ή

ένός έκ τών γονέων του άπό τήν Περιφερειακών

Ενότητα Χίου
6 Άντίγραφον Πτυχίου Ιατρικής Σχολής
Εσωτερικού ή Εξωτερικού αντιστοίχου
άναγνωρισμένης Σχολής
7 Εκκαθαριστικό σημειώματα Εφορίας
τών δύο 2 τελευταίων έτών
8 Βεβαίωσις έγγραφης είς τό Μεταπτυ
χιακόν Τμήμα τής Σχολής Εσωτερικού
ή Εξωτερικού
9 Αναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως
προόδου σπουδών διά τό προηγούμενον

έξάμηνον έφ όσον ο/η υποψήφιος εχει
ήδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του
10 Ύττεύθυνον Δήλωσιν τοϋ υποψηφίου

οτι δέν λαμβάνει ύποτροφίαν άπό
άλλον φορέα
11 Βεβαίωσιν Α'βαθμίου Φοιτήσεως
Σχολείου καί Γυμνασιακών Τάξεων είς
τ Νομόν Χίου

Έν Χίω τή 11η Ιανουαρίου 2020
Ό Πρόεδρος

τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
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