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Αζήλα, 31.7.2015
ΠΡΟΚΛΗΗ
Τν θνηλσθειέο «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ» πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη
[ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνύ Οξγαληζκνύ ηνπ (ΦΔΚ Α' 190/15.11.1978), ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ γηα ην έηνο 2015, ην Ν. 4182/2013 θαη ην ΝΓ 57/1973, όπσο ηζρύνπλ θαη ηελ από 24.7.2015
απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ] γηα ηελ πεξίνδν 2015/2016 αθελόο σποηροθίες ζποσδώλ ζε
ζπνπδαζηέο αδηαθξίησο θύινπ θαη αθεηέξνπ δύν (2) γακήιηα βοεζήκαηα ζε λεαλίδεο πνπ
έξρνληαη ζε γάκν, θαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όπσο κέρξη ηελ 20ε Οθηωβρίοσ 2015
ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηήο Γηνίθεζεο ηνύ Ιδξύκαηνο
πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, οδός Παι. Μπεληδέιοσ 5 (Τ.Κ. 105 56) ζρεηηθέο πξνο ηνύην
αηηήζεηο, εθόζνλ δηαζέηνπλ ηηο θαησηέξσ θαη από ην θαηαζηαηηθό ηνύ Ιδξύκαηνο
πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο:
Α) Γηα ηης σποηροθίες:
1. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη: α) λα είλαη άπνξνη,
β) λα απνθνίηεζαλ από ηα Λύθεηα Τξηπόιεσο,
γ) λα αξίζηεπζαλ θαηά ηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπο θαη
δ) θαηά ην ρξόλν ηεο επηινγήο ηνπο, πνπ ζα γίλεη κέτρη ηης 10.11.2015, λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζε Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο Ηκεδαπήο ή ηεο Αιινδαπήο.
2. Τν ρξεκαηηθό όξην ηεο απνξίαο νξίδεηαη θιηκαθσηά αλαιόγσο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηαζηάζεσο ηνύ ελδηαθεξνκέλνπ, σο εμήο:
α) Οηθνγέλεηα κε έλα (1) εμαξηώκελν κέινο κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως 12.000 €,
β) νηθνγέλεηα κε δσο (2) εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως 15.000 €,
γ) νηθνγέλεηα κε ηρία (3) εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως 18.000 €,
δ) νηθνγέλεηα κε ηέζζερα (4) θαη άλσ εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως
22.000 €.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ηόηε κπνξνύλ
λα πξνζαπμεζνύλ θαηά 1.500 € ην θάζε έλα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζθνπόο ηνπ
ηδξύκαηνο.
3. Σε πεξίπησζε κε ππάξμεσο ελδηαθέξνληνο ή κε εγθξίζεσο θάπνησλ εθ ηώλ
ελδηαθεξνκέλσλ, ζα πξνζαπμάλεηαη αλαιόγσο ην πνζό ηεο ππνηξνθίαο ησλ ηειηθώο
εγθξηζεζνκέλσλ κέρξηο βεβαίσο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ, πνπ νξίδεηαη εηεζίσο από ηνλ
Οξγαληζκό ηνύ Ιδξύκαηνο.
4. Τα γεληθά δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν ππνςήθηνο ππόηξνθνο κε γξαπηή
αίηεζε ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ 20ε Οθηωβρίοσ 2015, ε νπνία ζα
ππνβάιιεηαη ή ζα απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηήο Γηνίθεζεο ηνύ
Ιδξύκαηνο ζηελ Αζήλα, επί ηήο νδνύ Παι. Μπεληδέινπ 5 (Τ.Κ. 105 56), είλαη ηα
εμή :
ο
α) Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ε ειηθία ηνπ, πνπ
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 24 ρξόλσλ, β) Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό όηη έρεη εγγξαθεί
θαη θνηηά ζε Τκήκα Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνύ ή Τερλνινγηθνύ ηνκέα ηεο
Ηκεδαπήο ή ηεο Αιινδαπήο,
γ) Αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, δ) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ,
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ε) Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην
δεισκέλν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν δελ ζα
ππεξβαίλεη ηα θαηά ηα παξαπάλσ νξηζζέληα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ
εληύπνπ Δ9 πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.,
ζη) Υπεύζπλε Γήισζε ηνύ Ν. 1599/86 όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο
ζπνπδέο από άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, δσξεά ή Ίδξπκα θαη όηη δελ έρεη εθπέζεη ιόγσ
ππαηηηόηεηαο ηνπ από ππνηξνθία, ε νπνία ηνύ είρε απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο.
5. Ο ππόηξνθνο, νθείιεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηήο ζρεηηθήο ζπκβάζεώο ηνπ
κε ην Ίδξπκα, πέξαλ ησλ άιισλ:
α) λα ελεκεξώλεη ακέζσο θαη γξαπηώο ην Ίδξπκα γηα θάζε αιιαγή ηώλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ
ηνπ (αιιαγή ηαπηόηεηαο, δηεπζύλζεσο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θιπ.),
β) λα ελεκεξώλεη ακέζσο θαη γξαπηώο ην Ίδξπκα ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεπζύλζεσο ή
κεηεγγξαθήο ηνπ ζε άιιν Παλεπηζηήκην ζηελ Ηκεδαπή ή Αιινδαπή,
γ) γηα ηε ζπλερή παξνρή ηεο ππνηξνθίαο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαιή ηνπ
επίδνζε ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Ίδξπκα κεηά από θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν ην
πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ηνπ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ηεο πεξηόδνπ πνπ
αθνξά θαη
δ) γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο απνξίαο ηνπ ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Ίδξπκα, όπνηε ηνπ
δεηεζεί, θάζε ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο θνξνινγηθήο ή άιιεο
α
ξρήο.
Β) Γηα ηο γακήιηο βοήζεκα λεαλίδωλ:
1. Οη ελδηαθεξόκελεο πξέπεη:
α) λα είλαη απόθνηηεο ησλ Γπκλαζίσλ ή Λπθείσλ ηεο Τξηπόιεσο, β) λα αξίζηεπζαλ θαηά ηελ
απόιπζή ηνπο,
γ) λα είλαη απνδεδεηγκέλα άπνξεο ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επηινγήο ηνπο πνπ ζα γίλεη κέτρη
ηης 10.11.2015 όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο αλαιήςεσο ηνπ ζρεηηθνύ βνεζήκαηνο,
δ) λα επίθεηηαη γάκνο ηνπο θαη λα έρεη ηειεζζεί θαηά ηνλ ρξόλν ηεο αλαιήςεσο ηνπ
βνεζήκαηνο, ε νπνία ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2015,
ε) λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18νπ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί
Λ
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2. Τν ρξεκαηηθό όξην ηεο απνξίαο νξίδεηαη θιηκαθσηά αλαιόγσο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηαζηάζεσο ηεο ελδηαθεξνκέλεο, σο εμήο:
Α) Οηθνγέλεηα κε έλα (1) εμαξηώκελν κέινο κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως
12.000 €,
Β) Οηθνγέλεηα κε δσο (2) εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως 15.000
€,
Γ) Οηθνγέλεηα κε ηρία (3) εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έως 18.000
€,
Γ) Οηθνγέλεηα κε ηέζζερα (4) θαη άλσ εμαξηώκελα κέιε κε εηήζην νηθνγελεηαθό
εηζόδεκα έως 22.000 €.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ηόηε
κπνξνύλ λα πξνζαπμεζνύλ θαηά 1.500 € ην θάζε έλα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν
ζθνπόο ηνπ ηδξύκαηνο.
3. Γεδνκέλνπ όηη ηα εγθξηζέληα γακήιηα βνεζήκαηα γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη δύν
(2) εθ πνζνύ έσο 8.000 €, κε δπλάκελν λα ππεξβεί ηηο 4.000 € αλά πεξίπησζε, ζε
πεξίπησζε κε ππάξμεσο ελδηαθέξνληνο ή κε εγθξίζεσο θάπνησλ εθ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ζα πξνζαπμάλεηαη αλαιόγσο ην γακήιην βνήζεκα ησλ ηειηθώο εγθξηζεζνκέλσλ κέρξηο
βεβαίσο ηνύ αλώηαηνπ νξίνπ, πνπ νξίδεηαη εηεζίσο από ηνλ Οξγαληζκό ηνύ Ιδξύκαηνο.
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4. Σε πεξίπησζε κε εθπιεξώζεσο ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ, ηόηε ην πνζό ην νπνίν
πξννξίδεηαη γηα γακήιην βνήζεκα ή ηπρόλ αδηάζεην, κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην πνζό πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηηο ππνηξνθίεο.
5. Τα γεληθά δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ε ελδηαθεξνκέλε γηα ηε ιήςε
ηνπ γακειίνπ βνεζήκαηνο κε γξαπηή αίηεζή ελδηαθέξνληνο κέτρη ηελ 20ε Οθηωβρίοσ
2015, ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ή ζα απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία
ηήο Γηνίθεζεο ηνύ Ιδξύκαηνο ζηελ Αζήλα, επί ηήο νδνύ Παι. Μπεληδέινπ 5 (Τ.Κ. 105 56),
είλαη ηα εμήο:
α) Αληίγξαθν ηήο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηεο, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ε ειηθία ηεο,
β) Αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, γ) Απόζπαζκα πνηληθνύ
κεηξώνπ. δ) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο /
αγακίαο, ε) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο γάκνπ,
ζη) Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην
δεισκέλν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν δελ ζα
ππεξβαίλεη ηα σο άλσ νξηζζέληα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ
εληύπνπ Δ9 πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., δ) Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.
1599/86 όηη δελ έιαβε νύηε ππέβαιε αίηεζε γηα αληίζηνηρν γακήιην βνήζεκα από άιιε
θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, δσξεά ή ίδξπκα.
ΠΡΟΟΥΗ: Μεηά ηελ 20ε Οθηωβρίοσ 2015 δε ζα γίλοληαη δεθηές αηηήζεης.
Για επιπλέον πληροθορίες (οδηγίες για ηην σποβολή αίηηζης κλπ.) επικοινωνήζηε με ηα
Γραθεία ηης Διοίκηζης ηοσ Ιδρύμαηος (ηηλ. 210-3297173). ή επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα
μας ζηο www. idryma-delis.gr.
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Θεωρήζεθε
Σρίποιε, 28/08/2015
Ο Γ/ληής ΓΓΔ Αρθαδίας
Γ.ειίκες

