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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 ΕΞΙ  (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 

 
 Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος περί των κληροδοτηµάτων του ∆ήµου 
Ιωαννιτών, Θωµάς Γιωτίτσας  έχοντας υπόψη : 

Α. Την αριθµ. 19359/20-11-1992 δηµόσια διαθήκη της Ελευθερίας 
Μπάρκα, που δηµοσιεύτηκε µε το αριθµ. 186/96 πρακτικό του Μον. Πρωτ. 
Ιωαννίνων 

Β. Την αριθµ. 3861/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών 
Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 
185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

∆. Την αριθµ. 657/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 
«Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδηµαϊκό έτος 
2018-2019, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 
2018»     

προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» τη 
χορήγηση –κατόπιν επιλογής – έξι  (6) υποτροφιών για το ακαδηµαϊκό έτος 
2018-2019 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστηµίων για µεταπτυχιακές ή 
µεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) 
ετών ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε 
υποψήφιο. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ     
 Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :  

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, 
ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως των υποψηφίων.  

2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου µε βαθµό 
πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ   

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :  

1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου επικυρωµένο µε βαθµό 
«άριστα» ή βεβαίωση της Σχολής αποφοίτησης ότι έχει 



εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για την 
λήψη του πτυχίου του µε το βαθµό άριστα. 

2. Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας από την οποία θα 
προκύπτει ο ακριβής αριθµητικός βαθµός του Πτυχίου του 
υποψηφίου. 

3. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας του υποψηφίου 
από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Εθνικότητα και ο 
τόπος καταγωγής του υποψηφίου που προβλέπεται ανωτέρω 
(Ήπειρος).  

   Σηµειώνεται ότι : Μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόµενος 
τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο 
γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκοµίσει επιπλέον : 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκτός από το δικό του, 
των γονέων και των παππούδων του από το οποίο θα προκύπτει ο 
προβλεπόµενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου ώστε να 
φαίνεται η διαδοχή των γενεών (γονείς ή παππούδες). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν 
έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την 
ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει 
εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του 
είχε απονεµηθεί προηγουµένως. 

5. Βεβαίωση εγγραφής στο µεταπτυχιακό ή µεταδιδακτορικό 
πρόγραµµα (εάν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) ή βεβαίωση 
αποδοχής (εάν έχει ήδη γίνει δεκτός ο υποψήφιος αλλά δεν 
έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) καθώς και επίσηµες πληροφορίες 
του Πανεπιστηµίου υποδοχής που θα περιλαµβάνουν: τον 
χρόνο έναρξης του προγράµµατος σπουδών, την διάρκεια 
σπουδών (ελάχιστη/µέγιστη), δίδακτρα εάν υπάρχουν και 
πρόγραµµα µαθηµάτων. 

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( δύο όψεις ) 
8. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (προκειµένου για 

άρρενα υποψήφιο) περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του 
υποχρεώσεων ή νόµιµης απαλλαγής αυτών ή αναβολής 
στράτευσης για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών του  

9. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα (2 σελ. κατ΄ ανώτατο όριο) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για 
την υποτροφία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Τµήµατος Κληροδοτηµάτων το αργότερο µέσα σε διάστηµα πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρότητά τους και στην συνέχεια 
αξιολογούνται από την ∆ιαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων 
όπως αυτή έχει οριστεί µε απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου.  
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου µε κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις 
προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας. 



Σε περίπτωση κατά την οποία, δύο ή περισσότεροι των δύο 
υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
της υποτροφίας για την εκλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί 
δηµόσια κλήρωση παρουσία και των ενδιαφεροµένων  
Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων από την Οικονοµική Επιτροπή 
θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ήµου και του 
Τµήµατος Κληροδοτηµάτων.  
Από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής 
και µέχρι δέκα (10) ηµέρες το αργότερο θα µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής . 
Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην 
αρµοδιότητα του/της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.  

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών, ανάλογα µε 
το πρόγραµµα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο 
και θα καταβάλλεται µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα 
κριτήρια της χορήγησης σε ετήσια βάση.  
Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των πέντε  
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)  (συµπεριλαµβάνονται και τα οδοιπορικά 
έξοδα µετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του 
στην Ελλάδα µετά τη λήξη των σπουδών)   
Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων έτους 
2018 του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» µε Κ.Α. 2.1 .  
   

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  

Η υποτροφία θα καταβάλλεται µέσω της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος σε βάρος του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος 
«Ελευθ. Μπάρκα» ανά εξάµηνο σπουδών ή ανά έτος σπουδών  . 
Η καταβολή θα γίνει στον υπότροφο από την ηµεροµηνία έναρξης 
των σπουδών του υποτρόφου στο Ίδρυµα µετεκπαίδευσης που θα 
αποδεικνύεται µε επίσηµο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου 
Ιδρύµατος. 
Ο υπότροφος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο Τµήµα 
Κληροδοτηµάτων κάθε εξάµηνο σπουδών βεβαίωση του Ιδρύµατος 
ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής του κατά 
το επόµενο εξάµηνο και ότι η φοίτησή του ήταν κανονική και 
ικανοποιητική κατά το προηγούµενο εξάµηνο και κατά τη λήξη των 
σπουδών του να καταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο των 
µεταπτυχιακών/µεταδιδακτορικών του σπουδών. 

 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
             Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  

α) ανίατη ή παρατεταµένη ασθένεια εµποδίζει την εξακολούθηση των 
σπουδών του υποτρόφου στο εξωτερικό. 
β) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  
πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουµένως να έχει 
ειδοποιήσει το Κληροδότηµα εντός 2 µηνών το αργότερο από τη 



διακοπή. (Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να 
επιστρέψει στο κληροδότηµα το ποσό που έλαβε  µέχρι τότε ως 
υποτροφία ). 
γ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαµβάνει και άλλη υποτροφία από 
άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή ∆ωρεά για τις ίδιες σπουδές.  
δ) µεταγραφεί σε άλλο Ίδρυµα του εξωτερικού από το αρχικό χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήµατος και του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας. 
στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και 
παρέβη τους Νόµους του Κράτους περί προστασίας του Κοινωνικού 
Καθεστώτος. 
ε) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει το απαιτούµενο πιστοποιητικό για 
κάθε εξάµηνο σπουδών.  
στ) επέλθει δραστική µείωση των ετησίων εσόδων του 
Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα». 
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει 
αυτή, δεν γεννάται δικαίωµα αποζηµίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.  

  
 Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να 
υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αίτηση 
συνοδευόµενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός της προθεσµίας που 
ορίζει η παρακάτω παράγραφος. Το έγκυρο της κατάθεσης θα προκύπτει από 
τον αριθµό πρωτοκόλλου-ηµεροµηνία που θα φέρει η αίτηση   
 
 Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : εντός σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών και αρχίζει από την εποµένη της δηµόσιας 
ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
 Το έντυπο αίτησης και η προκήρυξη της υποτροφίας διατίθεται 
από το Τµήµα Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου αλλά και ηλεκτρονικά µέσω της 
ιστοσελίδας του ∆ήµου στη διεύθυνση  https://www.ioannina.gr/κληροδοτήματα 
.  Οι υποψήφιοι αφού προµηθευτούν την αίτηση συµπληρώνουν 
σωστά τα απαραίτητα πεδία, συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και τα καταθέτουν/αποστέλλουν όλα µαζί (αίτηση και 
δικαιολογητικά) στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
∆ήµος Ιωαννιτών  

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο Οικονοµικής Υπηρεσίας 

(για την υποτροφία του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα») 
Καπλάνη 9, τ.κ. 45444 , Ιωάννινα 

 
  
 
 Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Μόνον 
οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσης θα 
συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης µέχρι την τελική συγκριτική 
επιλογή των υποψηφίων. 



  
 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά εντός της καθορισµένης προθεσµίας. Παράλειψη υποβολής 
οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της καθορισµένης προθεσµίας 
συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. 
 
 Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα µόνο 
γνωστικό πεδίο και ένα πρόγραµµα υποτροφιών εξωτερικού, πλήρους 
παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως. 
 
 Η αλληλογραφία µε το Κληροδότηµα που αφορά βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, κλπ. από Πανεπιστήµια του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται, 
επί ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία επιλογής, από επίσηµη µετάφραση 
στην Ελληνική. 
 
 Στοιχεία που θα ζητηθούν µετά την ανακήρυξη των υποτρόφων 
είναι:  
        • Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής-αποδοχής του υποψηφίου στο 
Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή υποδοχής, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται. 
 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων υποτροφιών, ο 
υπότροφος δεν έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το πρόγραµµα σπουδών που 
έχει υποβάλλει και ενέκρινε το Κληροδότηµα, παρά µόνον για λόγους ανωτέρας 
βίας, τους οποίους το Κληροδότηµα εκτιµά κατά την απόλυτη κρίση του.  
 
 Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η 
παρούσα προκήρυξη να δηµοσιευτεί σε µια εφηµερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
   
 

  
Ιωάννινα : ..….. - ……. - 2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

…………………………………… 

                                                                            
Ιωάννινα,  …… / …… / 2018 

 
                                                                          

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
 


