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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ 
 «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 
 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Βελβεντό 29 ∆εκεµβρίου 2014                             

Αριθµ. πρωτ. 24747 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ήµος Σερβίων –Βελβεντού, η οποία ασκεί τη διοίκηση του  

Κληροδοτήµατος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια ενός διαγωνισµού για την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14)  

υποτρόφων σχολικού και ακαδηµαϊκού έτους  2013 - 2014,  και ενός διαγωνισµού για 

την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14) υποτρόφων σχολικού και ακαδηµαϊκού έτους  2014 – 

2015, του Κληροδοτήµατος  «Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου»,  µεταξύ  σπουδαστών και 

µαθητών  που  κατάγονται  από  το  Βελβεντό  Κοζάνης,  επιδεικνύουν  τη µεγαλύτερη  

επιµέλεια  και καλή διαγωγή µε προτίµηση τους συγγενείς του διαθέτη,  οι  οποίοι  

σπουδάζουν στις Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού,  στο Λύκειο Βελβεντού και στο 

Γυµνάσιο Βελβεντού, ως εξής : 

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 – 2014 

1. Την διενέργεια ενός (1) διαγωνισµού για την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14) 

συνολικά  υποτρόφων σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήµατος «Ζήνωνα  Ι. 

Παπαναστασίου», µεταξύ σπουδαστών και µαθητών που κατάγονται από το Βελβεντό 

Κοζάνης, επιδεικνύουν την µεγαλύτερη επιµέλεια και καλή διαγωγή µε προτίµηση τους 

συγγενείς του διαθέτη, οι οποίοι σπουδάζουν στις Ανώτατες  Σχολές του εσωτερικού, στο 

Λύκειο Βελβεντού και στο Γυµνάσιο Βελβεντού, ως εξής :  επτά (7) φοιτητές   Ανώτατης  

Εκπαίδευσης εισαχθέντες σε Σχολές Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα του 

εσωτερικού, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014,  τέσσερεις (4) µαθητές, εγγραφέντες 

στην Α’ τάξη του Λυκείου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και  τρεις (3) 

µαθητές, εγγραφέντες στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Βελβεντού, κατά το σχολικό έτος 

2013-2014.  

2. Η υποτροφία για µεν τους φοιτητές θα αρχίσει από την έναρξη του  

ακαδηµαϊκού έτους   2013 -2014 και θα συνεχισθεί ως το τέλος των προβλεπόµενων από 

το νόµο ετών σπουδών τους στη Σχολή που φοιτούν, ενώ για τους µαθητές  του Λυκείου 

από την έναρξη του σχολικού έτους 2013 – 2014 και µέχρι τη λήξη των σπουδών τους 

στο Λύκειο και  για τους µαθητές του Γυµνασίου από την έναρξη του σχολικού έτους 

2013 - 2014 και µέχρι τη λήξη των σπουδών τους στο Γυµνάσιο. Οι τελευταίοι είναι 

υποχρεωµένοι να φοιτούν στο Λύκειο  & Γυµνάσιο Βελβεντού αντίστοιχα. Αν 

µετεγγραφούν σε άλλο Λύκειο ή Γυµνάσιο  η υποτροφία τους θα διακοπεί. 

3. Στον διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος: 

α) Για µεν τις σπουδές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, απόφοιτοι του Λυκείου Βελβεντού που 

εισήχθησαν σε Σχολές Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα του εσωτερικού κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, ανεξάρτητα του οικογενειακού εισοδήµατος. 
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β) Για τις σπουδές του Λυκείου, απόφοιτοι του Γυµνασίου Βελβεντού, εγγραφέντες στην 

Α’ τάξη του Λυκείου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2013-2014 . 

γ) Για τις σπουδές του Γυµνασίου,  απόφοιτοι του ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού, 

εγγραφέντες στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Βελβεντού, κατά το σχολικό έτος 2013-2014. 

Για να τηρηθεί  το κριτήριο της απορίας που όρισε ο διαθέτης, στους µαθητές 

Λυκείου & Γυµνασίου  το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το ποσό των 22.000,00 € για οικογένειες µε ένα τέκνο. Το παραπάνω όριο 

προσαυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) κατά 3.000,00 € για τις οικογένειες µε δύο (2) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,    

β) κατά  6.000,00 € για οικογένειες µε τρία (3) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,    

γ) κατά 9.000,00 € για οικογένειες µε τέσσερα (4) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, 

προσαυξανόµενο κατά 3.000,00 € για κάθε επιπλέον τέκνο.  

Όσοι από τους ενδιαφερόµενους έχουν οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µεγαλύτερο 

των ποσών αυτών αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, ως µη 

πληρούντες το κριτήριο της απορίας. 

Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, αποδεικνύεται µε εκκαθαριστικό ή 

βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. οικονοµικού έτους 2013. Επίσης πρέπει να προσκοµιστεί Ε9 για το 

έτος 2013 (1-1-2013) και στην περίπτωση ισοβαθµίας προτιµώνται οι συγγενείς του 

∆ιαθέτη και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό  οι έχοντες την µικρότερη 

ακίνητη περιουσία.  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των φοιτητών, προτιµώνται εκείνοι οι φοιτητές 

των Σχολών που ενδεικτικά αναφέρονται στην διαθήκη και αν δεν συντρέχει η περίπτωση 

των σχολών αυτών θα προτιµώνται οι έχοντες χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα 

4. Οι υποψήφιοι του διαγωνισµού θα εξετασθούν γραπτά στα εξής µαθήµατα: 

Α. 1. Οι φοιτητές  που προέρχονται από την θετική & τεχνολογική κατεύθυνση θα 

εξεταστούν στα  µαθήµατα: α)Νεοελληνική Γλώσσα και β) Μαθηµατικά (θετικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης) 

Α. 2. Οι Φοιτητές που προέρχονται από την Θεωρητική κατεύθυνση θα εξεταστούν στα 

µαθήµατα: α) Νεοελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (θεωρητικής 

κατεύθυνσης). 

Η ύλη των παραπάνω µαθηµάτων είναι αυτή που ορίστηκε για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

της Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων 

Β. Οι µαθητές του Λυκείου θα εξεταστούν στα µαθήµατα: α) Νεοελληνική γλώσσα  και  β) 

Μαθηµατικά , από την ύλη που  έχουν διδαχθεί στην Γ' τάξη του Γυµνασίου  

Γ. Οι µαθητές  του Γυµνασίου θα εξεταστούν στα µαθήµατα:  α)Έκθεση, β) Μαθηµατικά 

και  γ) Ιστορία,  από  την  ύλη  που  έχουν διδαχθεί στην ΣΤ' τάξη του ∆ηµοτικού 

Σχολείου. 

Βάση  επιτυχίας  θα  είναι ο µέσος όρος γενικής βαθµολογίας δεκατέσσερα (14) σε 

γενική βαθµολογική κλίµακα 0-20. 

5. Η  υποτροφία  ορίζεται, για τους υποτρόφους των Ανωτάτων Σχολών, σε 

εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) ανά µήνα, για τους υποτρόφους του Λυκείου, σε 
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ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €) ανά µήνα και για τους υποτρόφους του Γυµνασίου, σε 

ογδόντα ευρώ (80,00 €) ανά µήνα. Τα ποσά αυτά ισχύουν µέχρι 31-12-2014.  

Από το οικονοµικό έτος 2015, τα ποσά για όλους του υποτρόφους διαµορφώνονται ως 

εξής : α) για τους υποτρόφους των Ανωτάτων Σχολών,  σε εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 

(124,00 € ) ανά  µήνα,  β) για τους υποτρόφους Λυκείου, σε εβδοµήντα επτά ευρώ 

(77,00 €) ανά µήνα και γ) για τους υποτρόφους Γυµνασίου σε εξήντα ευρώ (60,00 €) 

ανά µήνα. 

Η ανωτέρω υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται από την έναρξη του πρώτου έτους των 

σπουδών τους και λήγει αµέσως µετά το κανονικό τέλος των σπουδών τους στη Σχολή 

που φοιτούν, στο Λύκειο ή στο Γυµνάσιο αντίστοιχα. 

6. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κατάστηµα του Γυµνασίου - Λυκείου 

Βελβεντού  στις 20 & 21 Απριλίου 2015, και ώρα 16.00, σύµφωνα µε αναλυτικό 

πρόγραµµα που θα αναρτηθεί στην εξώθυρα του Γυµνασίου – Λυκείου Βελβεντού, 

ενώπιον εξεταστικής επιτροπής που θα αποτελείται από  καθηγητές του Γυµνασίου - 

Λυκείου   για τους Φοιτητές και τους µαθητές Λυκείου και  από εκπαιδευτικούς του 

∆ηµοτικού Σχολείου για τους µαθητές του Γυµνασίου. Οι επιτροπές αυτές θα 

καταρτισθούν σύµφωνα µε το Κ.∆.18-08-1941 (ΦΕΚ 286/23-08-41 /τ.Α’).  

7. 'Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Βελβεντού είκοσι (20) ηµέρες πριν τον διαγωνισµό, αίτηση (Έντυπη 

αίτηση χορηγείται από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βελβεντού) που θα συνοδεύεται από τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να φαίνεται η ηλικία και η καταγωγή του 

υποψηφίου. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών για όσα 

τέκνα είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν. 

3. Εκκαθαριστικό ή βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. οικονοµικού έτους 2013 για το φορολογητέο 

εισόδηµα της οικογένειας του υποψηφίου. (Ισχύει µόνο για τους µαθητές  

Λυκείου και Γυµνασίου). 

4. Αντίγραφο Ε9 για το έτος 2013 (όπως έχουν δηλωθεί την 1-1-2013). (Ισχύει µόνο 

για τους µαθητές  Λυκείου και Γυµνασίου). 

5. α) Για του Φοιτητές: Πιστοποιητικό της αντίστοιχης Σχολής, που να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος έχει εγγραφεί στο Α’ έτος Σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014 

και για το τρέχον έτος βεβαίωση του εξαµήνου που φοιτά. Επίσης Απολυτήριο Λυκείου 

Βελβεντού, όπου θα αναγράφεται βαθµολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή 

"Κοσµιότατη".  

β) Για τους Μαθητές Λυκείου : Βεβαίωση του Λυκείου Βελβεντού για την εγγραφή   

του στην Α’ τάξη του Λυκείου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και  

Απολυτήριο Γυµνασίου Βελβεντού όπου θα  αναγράφεται βαθµολογία τουλάχιστον  

«Λίαν Καλώς» και διαγωγή "Κοσµιότατη»  

γ) Για τους Μαθητές Γυµνασίου : Βεβαίωση του Γυµνασίου Βελβεντού για την      

εγγραφή τους στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2013- 

2014 και Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού, όπου θα αναγράφεται  
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βαθµολογία τουλάχιστον "Β'" και διαγωγή "Κοσµιότατη". 

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε περίπτωση που 

είναι ανήλικος, ότι δεν πήρε ούτε παίρνει άλλη υποτροφία από Κληροδότηµα. 

7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, µόνο για τους υποψήφιους Ανωτάτων Σχολών.  

 

ΙΙ. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2014 – 2015 

1. Την διενέργεια ενός (1) διαγωνισµού για την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14) 

συνολικά  υποτρόφων σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήµατος «Ζήνωνα  Ι. 

Παπαναστασίου», µεταξύ σπουδαστών και µαθητών που κατάγονται από το Βελβεντό 

Κοζάνης, επιδεικνύουν την µεγαλύτερη επιµέλεια και καλή διαγωγή µε προτίµηση τους 

συγγενείς του διαθέτη, οι οποίοι σπουδάζουν στις Ανώτατες  Σχολές του εσωτερικού, στο 

Λύκειο Βελβεντού και στο Γυµνάσιο Βελβεντού, ως εξής :  επτά (7) θα είναι πρωτοετείς 

φοιτητές  Ανώτατης  Εκπαίδευσης (Σχολές Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα) του 

εσωτερικού, τέσσερεις (4) θα είναι µαθητές σήµερα της Α΄ τάξης του Λυκείου Βελβεντού 

και  τρεις (3) θα είναι µαθητές σήµερα της Α’ τάξης του Γυµνασίου Βελβεντού.  

2. Η υποτροφία για µεν τους φοιτητές θα αρχίσει από την έναρξη του  

ακαδηµαϊκού έτους   2014 -2015 και θα συνεχισθεί ως το τέλος των προβλεπόµενων από 

το νόµο ετών σπουδών τους στη Σχολή που φοιτούν, ενώ για τους µαθητές  του Λυκείου 

από την έναρξη του σχολικού έτους 2014 – 2015 και µέχρι τη λήξη των σπουδών τους 

στο Λύκειο και  για τους µαθητές του Γυµνασίου από την έναρξη του σχολικού έτους 

2014 - 2015 και µέχρι τη λήξη των σπουδών τους στο Γυµνάσιο. Οι τελευταίοι είναι 

υποχρεωµένοι να φοιτούν στο Λύκειο  & Γυµνάσιο Βελβεντού αντίστοιχα. Αν 

µετεγγραφούν σε άλλο Λύκειο ή Γυµνάσιο  η υποτροφία τους θα διακοπεί. 

3. Στον διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος: 

α) Για µεν τις σπουδές των Ανωτάτων Σχολών  και  της  Σχολής  Μαιών απόφοιτοι του 

Λυκείου Βελβεντού που είναι γραµµένοι και φοιτούν στο Α’ έτος των Σχολών τους, 

ανεξάρτητα του οικογενειακού εισοδήµατος. 

β) Για τις σπουδές του Λυκείου απόφοιτοι του Γυµνασίου Βελβεντού που είναι γραµµένοι 

και φοιτούν σήµερα στην  Α’ τάξη του Λυκείου Βελβεντού. 

γ) Για τις σπουδές του Γυµνασίου  απόφοιτοι του ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού που 

είναι γραµµένοι και φοιτούν σήµερα στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Βελβεντού. 

Για να τηρηθεί  το κριτήριο της απορίας που όρισε ο διαθέτης, στους µαθητές 

Λυκείου & Γυµνασίου  το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το ποσό των 22.000,00 € για οικογένειες µε ένα τέκνο. Το παραπάνω όριο 

προσαυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) κατά 3.000,00 € για τις οικογένειες µε δύο (2) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,    

β) κατά  6.000,00 € για οικογένειες µε τρία (3) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,    

γ) κατά 9.000,00 € για οικογένειες µε τέσσερα (4) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, 

προσαυξανόµενο κατά 3.000,00 € για κάθε επιπλέον τέκνο.  

Όσοι από τους ενδιαφερόµενους έχουν οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µεγαλύτερο 

των ποσών αυτών αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, ως µη 

πληρούντες το κριτήριο της απορίας. 
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Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, αποδεικνύεται µε εκκαθαριστικό ή 

βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. οικονοµικού έτους 2014. Επίσης πρέπει να προσκοµιστεί Ε9 για το 

έτος 2014 (1-1-2014) και στην περίπτωση ισοβαθµίας προτιµώνται οι συγγενείς του 

∆ιαθέτη και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό  οι έχοντες την µικρότερη 

ακίνητη περιουσία.  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των φοιτητών, προτιµώνται εκείνοι οι φοιτητές 

των Σχολών που ενδεικτικά αναφέρονται στην διαθήκη και αν δεν συντρέχει η περίπτωση 

των σχολών αυτών θα προτιµώνται οι έχοντες χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα 

4. Οι υποψήφιοι του διαγωνισµού θα εξετασθούν γραπτά στα εξής µαθήµατα: 

Α. 1. Οι φοιτητές  που προέρχονται από την θετική & τεχνολογική κατεύθυνση θα 

εξεταστούν στα  µαθήµατα: α)Νεοελληνική Γλώσσα και β) Μαθηµατικά (θετικής & 

τεχνολογικής κατεύθυνσης). 

Α. 2. Οι Φοιτητές που προέρχονται από την Θεωρητική κατεύθυνση θα εξεταστούν στα 

µαθήµατα: α) Νεοελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (θεωρητικής 

κατεύθυνσης) 

Η ύλη των παραπάνω µαθηµάτων είναι αυτή που ορίστηκε για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

της Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων 

Β. Οι µαθητές του Λυκείου θα εξεταστούν στα µαθήµατα: α) Νεοελληνική γλώσσα  και  β) 

Μαθηµατικά , από την ύλη που  έχουν διδαχθεί στην Γ' τάξη του Γυµνασίου  

Γ. Οι µαθητές  του Γυµνασίου θα εξεταστούν στα µαθήµατα:  α)Έκθεση, β) Μαθηµατικά 

και  γ) Ιστορία,  από  την  ύλη  που  έχουν διδαχθεί στην ΣΤ' τάξη του ∆ηµοτικού 

Σχολείου. 

Βάση  επιτυχίας  θα  είναι ο µέσος όρος γενικής βαθµολογίας δεκατέσσερα (14) σε 

γενική βαθµολογική κλίµακα 0-20. 

5. Η  υποτροφία  ορίζεται, για τους υποτρόφους των Ανωτάτων Σχολών, σε 

εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) ανά µήνα, για τους υποτρόφους του Λυκείου, σε 

ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €) ανά µήνα και για τους υποτρόφους του Γυµνασίου, σε 

ογδόντα ευρώ (80,00 €) ανά µήνα. Τα ποσά αυτά ισχύουν µέχρι 31-12-2014.  

Από το οικονοµικό έτος 2015, τα ποσά για όλους του υποτρόφους διαµορφώνονται ως 

εξής : α) για τους υποτρόφους των Ανωτάτων Σχολών,  σε εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 

(124,00 € ) ανά  µήνα,  β) για τους υποτρόφους Λυκείου, σε εβδοµήντα επτά ευρώ 

(77,00 €) ανά µήνα και γ) για τους υποτρόφους Γυµνασίου σε εξήντα ευρώ (60,00 €) 

ανά µήνα. 

Η ανωτέρω υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται από την έναρξη του πρώτου έτους των 

σπουδών τους και λήγει αµέσως µετά το κανονικό τέλος των σπουδών τους στη Σχολή 

που φοιτούν, στο Λύκειο ή στο Γυµνάσιο αντίστοιχα. 

6. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κατάστηµα του Γυµνασίου - Λυκείου Βελβεντού  

στις 20 & 21 Απριλίου 2015, και ώρα 16.00, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα που 

θα αναρτηθεί στην εξώθυρα του Γυµνασίου – Λυκείου Βελβεντού, ενώπιον εξεταστικής 

επιτροπής που θα αποτελείται από  καθηγητές του Γυµνασίου - Λυκείου   για τους 

Φοιτητές και τους µαθητές Λυκείου και  από εκπαιδευτικούς του ∆ηµοτικού Σχολείου για 
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τους µαθητές του Γυµνασίου. Οι επιτροπές αυτές θα καταρτισθούν σύµφωνα µε το Κ.∆. 

18-08-1941 (ΦΕΚ 286/23-08-41 /τ.Α’).  

7. 'Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν  στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Βελβεντού είκοσι (20) ηµέρες πριν τον διαγωνισµό, αίτηση (Έντυπη 

αίτηση χορηγείται από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βελβεντού) που θα συνοδεύεται από τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να φαίνεται η ηλικία και η καταγωγή του 

υποψηφίου. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών για 

όσα τέκνα είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν. 

3. Εκκαθαριστικό ή βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. οικονοµικού έτους 2014 για το 

φορολογητέο εισόδηµα της οικογένειας του υποψηφίου. (Ισχύει µόνο για τους 

µαθητές  Λυκείου και Γυµνασίου). 

4. Αντίγραφο Ε9 για το έτος 2014 (όπως έχουν δηλωθεί την 1-1-2014). (Ισχύει 

µόνο για τους µαθητές  Λυκείου και Γυµνασίου). 

5. α) Για του Φοιτητές : Πιστοποιητικό της αντίστοιχης Σχολής, που να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί στο Α’ έτος Σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2014 – 2015. Επίσης Απολυτήριο Λυκείου Βελβεντού, όπου θα αναγράφεται 

βαθµολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή "Κοσµιότατη".  

     β) Για τους Μαθητές Λυκείου: Βεβαίωση του Λυκείου Βελβεντού για την   

          εγγραφή  του στην Α’ τάξη του Λυκείου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2014 –  

          2015 και Απολυτήριο Γυµνασίου Βελβεντού όπου θα αναγράφεται βαθµολογία  

          τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή  "Κοσµιότατη»  

     γ) Για τους Μαθητές Γυµνασίου :Βεβαίωση του Γυµνασίου Βελβεντού για την  

          εγγραφή τους στην Α’ τάξη του Γυµνασίου Βελβεντού κατά το σχολικό έτος 2014   

          – 2015 και Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού, όπου θα αναγράφεται  

     βαθµολογία τουλάχιστον "Β'" και διαγωγή "Κοσµιότατη". 

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε περίπτωση 

που είναι ανήλικος, ότι δεν πήρε ούτε παίρνει άλλη υποτροφία από Κληροδότηµα. 

7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, µόνο για τους υποψήφιους Ανωτάτων Σχολών. 

Το κείµενο της Προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων του  

∆ηµοτικού Καταστήµατος Βελβεντού και θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 

του Υπουργείου Οικονοµικών και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

 

Ο ∆ήµαρχος  

 

Κοσµατόπουλος Αθανάσιος 

 

 

 


