ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΚΚΑΙΙΣΓΑΣΤΙΚΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ:
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΉΝΙΑΣ»
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Αριθµ Πρωτι~)U.
Προς: Τα ΑΕΙ (ΤΕΤ η Ελλάδος

Σας αποστέλλουµε ΙΙρσκήρνξη Υποτροφιών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 20182019, τω Εκκλησιαστικού Ιδρύµατος: άΓαµεΐον Αρωγής Απόρων ΜεσοηνΙων
Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλωις Μεσσηνίας» και παραχαΜνµε για την
ενηµέρωση τmν ενδιαφεροµένων.

Ο Πρόεδροε τον ∆.Σ. ταυ Γδρύµατης
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Γηλεοµαιόrvπαν:2]2ΙΟQ2994λιλεαρονικ8 ίσχυδροµdσ: mα mασιm@Υ 1Α0.ο,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ Μ)ΣΣΗΝΓΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΝ ∆Υ5dΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΕΠΝΗΩΝ ΦΟΙΤΙfΙ'ΩΝ
3ΤΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΜΕΣΣΑΝΙΑΣ
9η ΠΡΟΙΟi
ΡΥΞΗ ΥΙΙΟ'ΓΡΟΦΙΩΝ
Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΤΤΗΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΙΙΤΥΟΙΙΟΑΓΩΣ ΜΕΣΣΗΝ[hΣ προκηρύσσει mιµηώνmς: µε το ΦΕΚ Ι 15/Β/29-

1-2009, ηια τσ Ακαδηµαϊκή Έτος 2018-2019 τις κάτωθι νπότρσφίςς σε

νε0εωαΧ0έντες προππryυικmί ε φοιτητές της Γριωβά0µιας Εκπαίδευσης,

∆ικαίωµα υποβολής αιπΊ σεως έχουν ηι πιιρακιίτω κατηγσΡ Gε φοιτητών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Χορηγούνται τέσσερις (α) υποτροφίες ε mσυσς σε πρηπτυχιακσύτ φοιτητές µε
κσνσµιsές δυσκολίες, που Φοιτούν σε εU.ηνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιος Εκπαίδεύσης (πλην τmν θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής
Αυθρωπισπκών Επιστηµών και Πολιτωµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πeλσ-

ποννήσου), σι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσ-

σηνώς και έως την εισαγωγή τούς σε Ιδρυµα Τρκοβά0µυίς Εκπαίδεύσης διαµένουν
εντός των σρ1ων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Οι αιτήσεις κατατίθεrcαι ανε0πρσαώπως τις παρακάτω ηµερσµηνίες Και ώρες
στι1ν Γρσµρατε(α
Ταµείου ατην Ιερά· Μητρόπολη Μεσσηνίας,
Μητρσπολ(τον Μελευ13,
τώ υ ΤΚ 24.100, Καλαµάτα.
Ηµεροµηνίες Και ώρες κατάθεσης ∆ικαωλσγητικb¢
Παρασκευή 5-1υ-]νΙθ και ώρα; Ι7 θΟ-19:Φ
Γdφφστσ 6-1υ-2018 και ώρα; Ι Ο;ΟΟ-12;ΟΟ
Εκτός των σνραχΡιµένστν ηµεροµηνιών και ωρών καµµία αίτηση δεν θα γίνεται

δεκτή, η δε 6+ Οκτωβρίου 3018 είναι η καταληκτική ηµεροµηνία και πέραν

αυτής δεν θσ γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Τηλ επικοινωνάς 6939482151
Ηλεκτρονικό Ταχυδρσµε(O:faamlimm@yalιoo.gr)

∆ωσωλσγητικtr
Ι. Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονσµατεπώωµq
∆ιεύθυνση Κατοικίας, Τηλ fiφωνα επικοινωνίας να αιαγράφmπσι όλα ευκρινώς, η
Κατηγορλα υποτροφίας την οποία αιτείται, κα0ώς και τα συνηµµένα δικαιολο γητικά πού πφσκοµgει σ αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηηε[ται από την Γραµµατεία του Ταµείού.
ΑπολντήΡισ Λυκείου (επικυρmµένσ. φωτοαντίγραφο)

Βεβαίωση Συµµετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (rnικυρωµέ να φωτοανά-

ΡαΦο)
Η cβαίωαη εγγραφής στο ΑΕΙ εωαΥωγίΙς.(1Ιρωτότυπη)

S. α) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγούµένου

οικονοµικού έτους, που να φαWsmι τσ οικογενειακό και ατοµικό εισόδηµα τον
αιτούντος. (Σέ περύπmαη πού δεν υπάρχει ατοµικό εισόδηµα, τότε κατατίθεται

Βεβαίωση από την ∆ΟΥ ότι άεν· καιαθτει φορολογικ ή και ΥπεϋθιmΙ ∆ήλωση
α

ατην Οποί α sιιτι5νεται έτι. δεν κατέθεσε ο αιτών ή σι γονείς τοσ, eοσ mωγικη
δήλωση κα ά το προηγούµενο ο mνσµαι έτος).
και β) επιιι,ιραµ ενο αωιοαντίγραιοο ∆ήωσης τευωυσυική ε κατάσ τασης ς τω)
ιαιγιαακή και ατοµική η στ ia Αα συνοδεύεται στό Υπεύθυνη ∆ή λωση στην
ωυίπ θπ δηλόνετυι ότι είναι η τελευταί α ηπσρ).ηθε1ια ες την οικεία ∆ΟΥ (Σε
ιιεριπτmση υσν δεν υπάρχει περωυσιαυκατάνιαση, τότε κατατίθεται Βερα1ωαη από
την ∆ΟΥ ότι δεν καταθέτει 19 υαι Υπεύθυνη ∆ήλωση ατην οποία δηλώνεται ότι δεν
υποβάλλει υ αιτών ή Οι γονείς Του Π9 ).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κυτόσεαcης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η
ΒU.ηmκή ιθαγένεια, [f) η ηλικία (όχι µcαλύτερη τmν τρά τα ί π) ετών) και γ)
Κσταγισγή και µόνιυη καmωία-(Πρωιότυπφ
Υπεόθιινη ∆ήλωση του/ης υποψηφίου ότι δεν λαµβάνει ή δεν πΡόκειτm ν¢λάρι
άλλη υποτροφία από άλλη αφή. (ΙΤρmτύπmη)
Βτρα[ωση από τον εΦηµριο της · νοΑΙας ότι σ/η αrcών/ούσα είναι χhταικαςιη<
Ιερές Μητροπό λεως Μεσσηνίας καηά την ηµεροµηνία εισαγωγής τον ατην
Ανωτάτη Εκπαίδευση. (Πρωτότυπη)
Ρ ιχνρmµένο φωτοαντίγραφο του Αατυνοµιmύ ∆ελτίου Ταυτότητος.
]σ. ΚαΒε άλλο δικαω1mγηττκό Το οποίο κατά Την κρίση του/της αιτούντος θα
βοηθούσε στην κυλυτρα α hολσγηοη, καθώς κατ κάθε ά]λο διrsωλσγητυεό
ήθελε ζητηθεί από την Γραµµατεία τmι Ιδρύµατος
Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπύργπυν όλα τα ανωτέρω δικαιολογηπχά καrvα κπτστεθεί από ταν/την (όισ/α τσν φοιτητή! φοιτήτρια.
0 δικαιούχοι υπότροφος δύναται να mrvεχ/σει να λαµΠ άνει την υποτΡοφία έmς την
λήψη του rzrv χΦυ του ανµφωνα µε τα προβλεπόµενα εξάµηνα σπονδών τον Τµήµατος φοιτήσεώς τον, εφόσον πληροί Τις ιπαιτσύµενεε προϋποθέσεις.
Υωλαµk τα, 1 Σεπτεµβρίου 01 8
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