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Σν Κι εξνδόηεκα Αγγει ηθήο Παπάδνγι νπ απνθ άζηζε όπωο γηα ηελ ζρν ι ηθή πεξίνδν 2014-2015, ρνξεγ ήζεη 
θνηηεηηθό επίδνκα ζε όζνπ ο εθ ηωλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ θαηάγνληαη από ηε Βίηζα Εαγνξίνπ   
Ηωαλλίλωλ θαη πι εξνύλ ηηο παξαθάηω πξνϋπνζέζε ηο: 
Α. Για τους παλαιούς φοιτητές που ήδη λαμβάνουν το επίδομα. 
Αθνι νπζνύληαη ηα ηζρύνληα θαηά ηα παξει ζόληα έηε θξηηήξηα, δε ι αδή λα θαηάγεηαη από ηε Βίηζα 
Εαγνξίνπ  ηνπιά ρηζηνλ ν παππνύο ή ε  γηαγηά ηνπο θαη απαηηείηαη: 
1. Αίηεζε ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ηωαλλίλωλ 
2. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ από ην αλώηεξν ή αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο ρώξαο πνπ θνηηνύλ (ΑΔΗ ή 
ΣΔΗ), πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε θνίηεζή ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 201 4-2015. 
3. Οκνίωο πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ  γηα ηελ πεξίνδν 2015-2016 (γηα όζνπ ο ζπλερίδεηαη ε θνίηεζε ). 
Β. Για τους νέους φοιτητές μετά το 2013 
Σν Κι εξνδόηεκα Αγγει ηθήο Παπάδνγι νπ απνθ άζηζε όπωο γηα ην έηνο 2013 θαη ζην εμήο, νη δηθαηνύκελνη 
ην θνηηεηηθό επίδνκα πξέπεη λα θαι ύπηνπλ ηνπι άρηζηνλ κία από ηηο παξαθάηω πξνϋπνζέζεηο : 
 α.Να έρνπλ γελλεζεί ζ ηε  Βίηζα νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο. 
 β.Να είλαη δεκόηεο ζηελ Σ.Κ. Βίηζαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ  νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο.  
 γ.Να θαηέρνπλ θαη δηαηεξνύλ ζπίηη ζηε Βίηζα νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο.  
 
Σα απαηηνύκελα δηθαηνι νγε ηηθά είλαη : 
1. Αίηεζε ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ηωαλλίλωλ 
2. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ από ην αλώηεξν ή αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο ρώξαο πνπ θνηηνύλ (ΑΔΗ ή 
ΣΔΗ), πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε θνίηεζή ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 201 4-2015. 
3.Οκνίωο πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ  γηα ηελ πεξίνδν 2015-2016 (γηα όζνπ ο ζπλερίδεηαη ε θνίηεζε ).  
4. Πηζηνπνηεηηθό από ην Γήκν, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο, είλαη δεκόηεο ηεο  
Σ.Κ. Βίηζαο ή έρνπλ γελλεζεί ζ ηε Βίηζα. 
5. Γηα όζνπ ο  πι εξνύλ κόλν ην ηξίην θξηηήξην, ε  αμηνιόγεζε ζα γίλεη από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, αθνύ  
πξνζθ νκίζνπ λ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγε ηηθά. 
 
Σν ζπ λνι ηθό πνζό π νπ ζα δηαηεζεί είλαη 5.000€. 
Ζ ππνβνι ή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα δηαξθέζεη 45 εκέξεο από ηελ δεκνζίε πζε ηεο αλαθνίλωζεο  ζηνλ ηύπν 
ή ηελ αλάξηεζε ζην  site  ηεο Γ/λζεο Κνηλωθει ώλ Πεξηνπζηώλ ηεο Απνθ. Γηνίθεζεο Ζπείξνπ θαη 
Γπη.Μαθεδνλίαο θαη ζα γίλεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ηωαλλίλωλ ηνπ θι εξνδνηήκαηνο, Παπάδνγι νπ 9 
Ηωάλληλα. (θ.Κωλ/λν Χαξίζ ε  ηει . 6974475212).    
Δπίζεο γηα πιε ξνθ νξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζηνλ θ. Δπζη.Βαζδέθ ε ηει . 6977230067. 
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