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ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ και ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

     Το Δ.Σ  του  Ιδρύματος  ΙΩΣΗΦ και  ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ  με  την 3 /  07.05.2015   απόφασή  του και  

σύμφωνα   με    τον  νόμο   προκηρύσσει    την   χορήγηση ,   χωρίς     διαγωνισμό, δύο    υποτροφιών     

εσωτερικού για  μεταπτυχιακές  σπουδές  σε   αριστούχους    πτυχιούχους   φοιτητές   του   Παν/μίου    

Ιωαννίνων,  καταγόμενους  από  το  νομό  Ιωαννίνων. 

    Η  διάρκεια  της  υποτροφίας θα είναι για   ένα (1)  εκπαιδευτικό χρόνο και θα μπορεί να  

ανανεώνεται  για   μέχρι   και    δύο   (2)  εκπαιδευτικά  χρόνια    συνολικά    για   την  απόκτηση    

μεταπτυχιακού   τίτλου   εξειδίκευσης ( master ) ύστερα από νέα προκήρυξη, απόφαση του ΔΣ και νέα 

κατάθεση δικαιολογητικών. 

    Οι  δύο  υποτροφίες  αναφέρονται  , ανά    μία ,    στα   γνωστικά    αντικείμενα   α) ανθρωπιστικών    

επιστημών  (φιλοσοφικό, παιδαγωγικό τμήμα) και  β)επιστημών υγείας (ιατρική) και  θετικών 

επιστημών. 

    Χρόνος ενάρξεως   της   υποτροφίας   ορίζεται   η   1
η
 Οκτωβρίου  2015 . 

Απαραίτητη  προϋπόθεση   είναι ο υποψήφιος υπότροφος να αρχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές   

κατά   το  ακαδημαϊκό  έτος 2015-2016 , αποκλειόμενης της παροχής υποτροφίας στους  

ευρισκόμενους  ήδη  σε  μεταπτυχιακές  σπουδές . 

     Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   υποβάλλουν   μέχρι   31.08.2015   στα γραφεία του 

Ιδρύματος   (Σούτσου 26) , αίτηση  με  όλα τα στοιχεία  της  ταυτότητας , διεύθυνση , τηλέφωνο  και: 

α) αντίγραφο πτυχίου 

β) βεβαίωση   της   σχολής   στην  οποία θα ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές 

γ) υπεύθυνη   δήλωση   Ν 1599/86  με  την   οποία  ο   υποψήφιος  να   δηλώνει: 

1) ότι  δεν έλαβε  ή  δεν  λαμβάνει  για  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές  υποτροφία  από άλλη πηγή και 

2) σε  περίπτωση   που  είχε  λάβει  και  αυτή διακόπηκε , ότι  δεν  την  έχασε  από  υπαιτιότητά  του. 

Η   2
η
  περίπτωση    να  αποδεικνύεται  από  έγγραφο   του   Ιδρύματος   κλπ. , που  είχε χορηγήσει την 

υποτροφία. 

δ) πιστοποιητικό   Δήμου  ή   Κοινότητας   από   το   οποίο   να προκύπτουν η καταγωγή ,  η 

υπηκοότητα  και   η   εγγραφή   στα   μητρώα   ή   δημοτολόγια. 

ε) πρόσφατο   πιστοποιητικό   ποινικού   μητρώου. 

    Το ποσό   της   υποτροφίας   ορίζεται  σε   τριακόσια  Ευρώ  ( 300 € ) κατά μήνα και για διάρκεια όση 

και ο ακαδημαϊκός χρόνος (Οκτώβριος  2015  - Μάιος  2016). 

    Οι  υπότροφοι   οφείλουν  να   προσκομίζουν  στο  τέλος  του ακαδημαϊκού έτους , από την έναρξη 

της υποτροφίας , έκθεση   προόδου   των  σπουδών τους.  Η έκθεση βεβαιώνεται από τον τομέα ή το 

τμήμα σπουδών.  Η  υποτροφία  με  απόφαση    του   Δ.Σ.   του    Ιδρύματος    διακόπτεται   α)   σε   

περίπτωση  μείωσης  των   προσόδων  του Ιδρύματος σε βαθμό αδυναμίας καταβολής των 

υποτροφιών  και  β )σε   περίπτωση   αυτοβούλου  διακοπής  των  σπουδών  ή    μη  εκπληρώσεως των    

παραπάνω     υποχρεώσεων ,   οπότε    ο  υπότροφος    υποχρεούται  στην επιστροφή   του συνολικού  

ποσού της υποτροφίας. 
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      Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ.Σ. του Ιδρύματος  με αιτιολογημένη απόφασή του.  

Μετά   την   επιλογή    των  υποτρόφων  θα  καταρτισθεί  πίνακας με την σειρά επιλογής που  θα 

τοιχοκολληθεί   στην  παραπάνω   διεύθυνση   καθώς   και   στο  Δήμο  Ιωαννιτών. 

    Εντός δέκα ( 10 ) ημερών από της κατά  την προηγούμενη παράγραφο τοιχοκολλήσεως  οι   

ενδιαφερόμενοι   μπορούν  να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του πίνακα επιλογής στην   ίδια   ως  άνω   

διεύθυνση.  

     Η  τελική  έγκριση  των  υποτρόφων  θα γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 56 

παρ.2 Ν4182/2013). 

 

                                                                    Ιωάννινα   14  Μαΐου  2015 

 

                                                                      Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος  

 

 

                                                                                Ναπ. Μάργαρης     

 

 

 

 


