ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔργΜΑ:
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Καλαμάτα, 1/9/2020
Αριθμ. Πρωτ:3;\-ρ,
Προς: Τα ΑΕΙ /ΑΤΕΙ της Ελλάδος

Σας αποστέλλουμε Προκήρυξη Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 20202021, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων
Φαιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» και παρακαλούμε για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διεύθυνσις; Μητροπολίτου Μελετίου 13, τ.κ. 24.100, Καλαμάτα
Τηλεομοιότυπον; 2721O-22994,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr
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Ilη 1")(}J(ΙΙI>VΞΗ ΥIlΟTl>ΟΦΙΩΝ

Το ΤΑΜΕ/ΟΝ
ΑΙ'ΩΠIl:
ΑΙΙΟΙ'ΩΝ
ΜΕΣΣΙΙΝΙΩΝ
ΦΟΙΤΙΙΤΩΝ
ΤΙΙΣ ]ΕΙ'ΑΣ
ΜΙΙTl'ΟJΙΟΑΕΩΣ
ΜlιΣΣΙΙΝ/ΑΣ
nrOKllfJ1JaaI:l συμφιίJνως: με το ΦΕΚ 113/Β/29J -2009.
για το Λ ,ωδημαΙκΩ
'Ετος
2020-202 Ι τις κάτωΟι υποφοφίες
σε
νι:οι:ισαχΟ{;ντι:ς προπτυΧΙΙΙ'(()I'ς φοιτητ{;ς της '!Ί)ιτο[ΙάΟμιας Εκπαίδl:υσης.
ΔΙΙCllίωμα υποβολ1lς αιτι]σι;ως
Ι<ΛΤΙΙΓΟ/)]Α

(;χουν οι πιφακ(ιτω

ι(ατηγιφί,;ς

φοιτητιί)ν;

Λ'

J.

Χορηγι»Ίνται τι':σσι;ι>ις (4) υΠΟΨ0φίι:ς ι:τησίως σι; πl)οπτυχιακι»')ς φοιτητι';ς μι:
οικονομικr.ς Ι)υσkϊ,λίι;ς, που φΟΙΤΟl,ν οι: ι:λληνικιΧ Ιδρ1ιματα Ί'ριτο[\άΟμιας
Εκπαίδι:υσης
(πλην
των
Θι;ολογικιί1ν
l:χολΙ'JV
του
ΕΟνΙΚ(1) και
ΚαποδιστριαΚΟ1' Ι Ιιινι;πιστημίου ΛΟηνιί1ν, του Λριστοτι:λl:ίι») Ilανl:πιστημίου
Θι:σσαλονίκης κω της Σχολ1'1ς ΛνΟριιιπιστικιί)ν Επιστημι,>ν και J lολιτισμικιί>ν
ΣπουO<J>ντου Ι lιινι;πιστημίου
Ι lι:λοποννι'1σου), οι οποΙοι κατάγονται από τις
ι:πιιρχΙI:ς της Ιφlχς Μηφοπόλl;ως
ΜI:σσηνΙας και έως την εισαγωγ1] τους σι:
Ίδρυμα Ί'ριτιψιχΟιlως
liκπαίδι;υσης δωμ{;νουν εντός των ορίων ηις lφάς
Μητροπόλl:ως Μι;σσηνίας.
2. Χορηγι:Ιται ι:ις ιιμνι'1μην του ιατρ(1) lω{ιvvου Μίχ(1») μία (Ι ) υποτροφΙα. από
το τρέχον ακαδημαΙκι\
Ιτος σι: προπτυχιακΩ
φοιηιη]
μι: οικονομικές
δυσκολΙες.
που φιιιτιΙ σι: lατρικι'1 Σχολι] των ι:λληνικ{ι>ν Ιδρυμάτων
ΤριτοβάΟμιας Εκπαlδι:υσης ο οποίος κατάγι;ται από τις cπαρχΙI:ς της lι:ράς
Μηψοπόλι:ως
ΜI;σσηνlllς και έως την ι;ισαγωγ1'1 του σε Ίδρυμα ΤριτοβάΟμιας
ΕκπαΙδι:υσης Ι)ιιφ{;νl:ι ι;ντι\ς των ορίων της lφάς Μητροπόλεως
Μι:σσηνίας.
ΟΙ αΙΤ1]σι;ις ιωτατ(()ι;νται
ιιυτι>προσιί)πως τις πιφιιι(ιτω
ημι:ρομη\'Ιι:ς Ι(αl ώρl:ς
στ1l"
ΓΙΙ/lfI/ιιιτι:ία
του
Τιιμl:ίου
στην
Ιφιχ
Μητιι(,πολη
Μ ι:σσ1l"ίας,
ΜηΤl,οπι>λΙτου Μι:λι:τίου Β, ΤΙ( 24.100, Ι( αλιφ(ιτιι,
ΙΙιιι:ρομη\'Ιι:ς ιωι ιίφι:ς ιωτάΟι:σης Λιι(αωλογητιι(ιl)\':
ΓΙιφασΚI:1"\ 9-10-2020 κιιι 1'",11: Ι7:00-19:00
ΣάΙl/Ιlιτ() 10-10-2020 και 1.",11: 111:00-12:00
IIJ(τός τω\' συγΙΗ:ιφψ("'ι')\'
ημΙ:jlομηνιιίιν ΙcIlΙ ωI16)\' ι(ιιμμία αίτηση δι:\' Οα γί\'ι:ταl
δ Ι:Ι(Τ1], η δι: ΙΟ'Ι ΟJ(τω/Ι/ιίου
2020 ι:Ι\'αl η ΙCllτιιληΚΤΙΙΩ] ημιφομηνία
ι(ιιι π(:ιια\'
Ιl1lΤ1lς δl:ν Οα γί\'οντιιι δι:l(τ{:ς αΙΤ1lσl:ις,
Τηλ. I~ΠΙΙ(()Ι\,IJ)\'ίας: (,9J74H2 Ι S Ι
Ilλι:l(τ/)(,νι 1(6 ΤαΧΙJδΙΗιμι:{ο: Ι 11" 11\ Ιϊ 1ιIIIι(ιηΥΙllιι)(ι,ΑΙ')
Δι '((Lιολογ,lTlI((Ι:
1.

ΑΙτηση (Να αναφι':ι,οντιιι τιι πl,οσωπικιΧ στοιχι:Ια το\> αιΤ(1)ντος: ()νl1ματι:πιίιν1ιμο.
ΔΙΙ:1)Ουνση Κατοll,Ιιις, Ί''lλι':φιιινιι l:πι~'oινων[lIς νιι ιιvαγrάφοντιιι
όλα Ι:ΙJ1ζflΙVιίJς.η
ΚατηγορΙα
IJΠOτ,'OφΙιtς την οποΙα
ιιιτl:Ιτιιι.
καΟιίις και τα σΙJνημμ(:να
δικαιολογητlΧι1 ποιι ΠI,oσ~'(,I,lζι:ι ο ltIτιίιν 1'1η ιιιτοι'ισll). Το πrάτυπl1 της 1llΤ1'1σl:lιις
χορηγι:[τιιι από την J Ί)(ιιιιιιιτι:11ι του Ί'ιφl:ΙοlJ.

2.

Λπολ\>Τ1Ίι'ιο Λ1Ι1(Ι:Ιο1l(I:ΠΙΧ1φlιιμι':νο φωτοιινΤIΎ/,αφl1).

3.

Βι:βαίωση
Συιιιι,:τοχι']ς
φωτοαντίγραφο ).

Ι Ιαν,:λλι1νιι:ς

4.

Ι3ι:fJαίωση ι:γγραφι1ς στο ΑΕΙ ι:ισαγωγι1ς (Ι Ιιιωι6τυπη).

στις

Εξι:τάσας

(ι:πικ<ψωμl:νο

5.

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγιιαφο
ΕκκαΟιφlστιlωιι
Εφιψι:ίας του npollyonfIr.VOn
οικονομιιωι) έτους, πο\) να φαίνι:ται το οιιωγι:νι:ιιχκ6 και ατομικ6 ι:ισόδημα του
ωτοιιντος. (LI: πφίπτωση που δι:ν llnrΙPXI:l ατομι κό ι:ισόδημα, τ6τι: κατατίΟι:τω
ΒΕβαίωση απι'ι την ΔΟΥ Μι Ωι:ν καταΩι:πι φορολογικ'l και YnElJGllVll Δι1λωση
στην οποία δηλιίινι:τlΗ ι\τι Ωι:ν κατωι:σl: ο αιτιίιν 11 οι γονΕίς του, φορολογΙΚ<l
δ,jλωση κατά το προηγοιηιι:νο οικονομικι'ι r.τος).
κω β) Επικυρωμl:νο
φωτοαντίγραφο
ΔιΊλωσης πl:ριουσιαΚ11ς κατάστασης
(Ε9)
οικογι:νΕιαΚ11 και ατομΙΚ11 η οποία Οα συνοδl:ιιι:ται από YJlClJOnVll Δι1λωση στην
οποία Οα δηλιονι:ται {111ι:ίναι η τι:λl:υταία υποβληΟI:ίσα ι:ις την οικι:ία Δ.σΥ.
(Σι:
πι:ρίπτωση που δl:ν υπ,ίI1ΧΙ:ΙΠl:j1ιουσιιαΙ1 κατιίσταση, τι'ιπ κατατίΟl:τω nr.fJtllfJJall απι'ι
την ΔΟΥ ι'ιτι δr.ν κατιιΟ{:πι Ε9 και Υπι:\ιΟυνη ΔιΊλωση στην οποία δηλrίJVI:τω 6τι Ωι:ν
υποβάλλι:ι ο αιτ(,)ν 11οι γονl:ίς το\) Ε') ).
ιi.

Πιστοποιητικι'ι oι~υγι:νl:ιαι,lΊς Κl1Τι),στασης, απι'ι το οποίο Οα ΠρΟΚΙΙllΠΙ: α) 11
Ι:λληνΙΚ1Ί ιΟαγ{:νι:ιιι, 11) η ηλικία (ι\χι lιι:γαλl'ιτψη των τριιίντα (30) ι:τιίιν) και γ)
Καταγωγ11 και μόνlJlη κιιτοικία.( Ι 'lιωτ611IΠΟ).

7.

Υπl:ιιΟυνη Δljλωση του/της 1>ποψηφίου ι'ιτι Ωι:ν λαμΙlάνι:1 11Ωι:νπρι'ικι:ιται να νιΙ!ι:ι
[ιλλη υποψοφία απι', ιίλλη πηγι1. (Ι lρωτίlTυπη)

Η. ΒΕβαίωση απι'ι τον ι:φημ{:ριο της ι:νιψίιις ότι ο/η αιτιί)ν/ουσα ι:ίναι κάτοικος της
ΙΕράς Μητροπι'ιλι:ως Μι:σσηνίας κατά την η"l:(1ο"ην[α r.ισαγωγΙ1ς του στην
Λ νωτίl1η ΕκπαίΩι:υση. (' Ιιιωτι'Ιl1ιπη)
'),

Ι:πικ<ψωμ{:νο φωτοαντίγραφο

τιιυ Λστιινομιιωιι

ιΊι:λτΙου ΊΊιυτ,\τητος.

ΊΟ. KriOr. άλλο δικαlllλογητικι') τιι οπο[ο κατι'ι την κρΙση του/της αιτο\)ντος Οα
βοηΟούσι: στην καλυτ{:ι)α αξιολ6γηση,
καΟ,ίJς και κάΟι: άλλο δικαωλογητικ6
110ι:λr.ζητηΟι:ί απ,\ την Ι Ί)ιφμαπία
του ΙΩlηΊματος,
Για να γΙν/:ι IiI:J(τIj η αίη]ση Π/Ι{;ΠΙ:,ναllπίφχΟllν
όλα τα ανωτ{:ίΗΙ} διl(αιολογηΤιι<ίι
,«Χι να ,(ατατι:Οι:Ι απίι τον/τη" ίδιο/α τον φο'τηηι/
φοιηιτρια.
Ο δικαιούχος υπι'ιτροφος διινατω να συνl:χίσl:ι να λιφβάνι:ι την υποτροφία {:ως nl"
λ11ψη του πτι,χ[ου του, σl,llφωνα μι: τα πι)οβλι:πι'ιμι:να ι:ξάμηνα σπουΩιι)ν του
Τμι1ιιατος φοιτιΊσαί'ς του, ι:φι'ισον πληροί τις απωτοιιμι:νl:ς προΗποΟ{:σl:ις.
Καλιιμι),τα, Ι Lι:πτι:μ[Jρ[ου 2020

Ο Ι Ιρ6Εδι)ος του ιΊιοικητικοιι L:υμ[Jουλίου
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