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Για την χορήγηση υποτροφιών οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες : 

1. Πρόβλεψη του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό. 

2. Πράξη του ΔΣ του ιδρύματος και σύνταξη προκήρυξης, όπου θα 

αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση της 

υποτροφίας. 

3. Αποστολή Πράξης Δ.Σ και Προκήρυξης, στη Π/θμια ή Δ/θμια Εκπαίδευση 

για έγκριση 

4. Έγκριση Προκήρυξης από A/ θμια ή B/θμια Εκπαίδευση, ( ανάλογα). 

5. Αποστολή Προκήρυξης στο Δήμο/Λύκεια για τοιχοκόλληση. Επίσης 

τοιχοκόλληση στα Γραφεία του Ιδρύματος. Περίληψη της προκήρυξης – (μετά 

την έγκριση της) - δημοσιεύεται τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία επιλογής των υποτρόφων, δύο (2) φορές, σε δύο (2) τοπικές 

εφημερίδες, κατά προτίμηση ημερήσιες  και δύο (2) φορές, σε δύο (2) 

ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, (μεγάλης κυκλοφορίας) . 

6. Υποβολή δικαιολογητικών υποτρόφων στο ίδρυμα . 

7. Σύνταξη πρακτικού ΔΣ περί επιλογής υποτρόφου. 

8. Τοιχοκόλληση πρακτικού ΔΣ στο Δήμο / Λύκεια. 

9.  Πάροδος 10ημέρου για υποβολή ενστάσεων. 

10.  Σύνταξη νέου πρακτικού Δ.Σ μέσα σε 5 ημέρες από την πάροδο 10ημέρου 

για έγκριση ή απόρριψη ένστασης και λήψη τελικής απόφασης . 

11.  Αποστολή τελικού πρακτικού Δ.Σ στη A/θμια ή B/θμια,  για έγκριση. 

12. Υποβολή αιτήματος στη Δ/νσή μας, συνοδευόμενο από όλα τα δικαιολογητικά 

- μετά την τελική έγκριση της Α/θμιας ή Β/θμιας – 

13.   Αξιολόγηση & γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών 

Κληροδοτημάτων. 

14.  Έκδοση της σχετικής απόφασης, από τον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας  & Ιονίου. 



    Μετά την αποστολή της παραπάνω αποφασής  μας στο ίδρυμα, αυτό πρέπει να          

συντάξει συμβόλαιο υποτροφίας με τον επιλεγέντα υπότροφο, όπου θα αναγράφεται 

ότι, η εξακολούθηση χορήγησης της υποτροφίας, κατά τα επόμενα 

ακαδημαϊκά έτη και έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από κάθε 

σχολή εξαμήνων φοίτησης, θα εξαρτάται από την επιτυχή παρακολούθηση 

των προβλεπόμενων ,ανά ακαδημαϊκό έτος ,μαθημάτων της Σχολής”. 

        Για την συνέχιση της χορήγησης των χρηματικών ποσών των υποτροφιών, 

στους ήδη δικαιούχους υποτρόφους ,(κάθε έτος & μέχρι της συμπλήρωσης των 

προβλεπομένων από κάθε σχολή, εξαμήνων φοίτησης), δεν απαιτείται  άλλη 

έγκριση από την Δ/νσή μας, (εκτός & υποβληθεί ένσταση υποτρόφου), αφού τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά προόδου τους,  ελέγχονται με ευθύνη του  Δ.Σ του 

Ιδρύματος & την σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας 

Εκπαιδευσης.    

          

          Σχετικές είναι οι διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939, των από 30.11/4-12-1939 & 

5/12 -9 1940 Βασ.. Διαταγμάτων, καθώς & το Κανονιστικό Διάταγμα 18/23-8-1941 

και οι οδηγίες  του Υπουργείου Οικονομικών.  

     Το ανώτατο χρηματικό ύψος της κάθε υποτροφίας, ( αποκλειστικά & μόνο στην 

περίπτωση που δεν καθορίζεται από το Π,Δ σύστασης – διαθέτη), ορίζεται από 

υπουργικές αποφάσεις, ( σχετ. η υπ αρ.πρ. 101 / 532 / 7308 / Β00Π / 20 – 12 -2002 

απόφαση, του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, περί της αύξησης των 

μηνιαίων ορίων, των χορηγουμένων υποτροφιών ). 

            Για ενημέρωση ,παραθέτουμε τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών ,     

       όπως έχουν  διαμορφωθεί & ισχύουν: 

            1.  Για σπουδές στην αλλοδαπή :  

          Μέχρι του ποσού, των δύο χιλιάδων,< 2000 > Ευρώ.      

            2.  Για σπουδές στην ημεδαπή ,( Πανεπιστήμια –Ανώτατες Σχολές ): 

          Μέχρι  του ποσού, των τετρακοσίων, < 400 > Ευρώ , για βασικές σπουδές. 

          Μέχρι του ποσού ,των πεντακοσίων,< 500 >Ευρώ, για μεταπτυχιακέςσπουδές.  

3. Για φοίτηση σε Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης & τις εξομοιούμενες  με  

αυτές Τεχνικές-Επαγγελματικές-Γεωργικές & Πρακτικές Σχολές: 

          Μέχρι του ποσού,των διακοσίων πενηντα, < 250 > Ευρώ . 

4. Για φοίτηση σε πλήρη Ωδεία : 

           Μέχρι του ποσού, των διακοσίων , < 200 > Ευρώ. 



Τέλος επιθυμούμε να σας επισημάνουμε ,ότι όσα τυχόν εκ των Ιδρυμάτων-

Κληροδοτημάτων χορηγούν μικρό αριθμό υποτροφιών κατ’ έτος, (βάση 

επιθυμίας του Διαθέτη),ενώ παρουσιάζουν στον προυπολογισμό τους, μεγάλο 

χρηματικό υπόλοιπο τέλους χρήσης, είναι υποχρεωμένα να ζητήσουν άμεσα, την 

αύξηση του αριθμού των χορηγουμένων κατ’ έτος υποτροφιών, στα πλαίσια των 

οικονομικών τους δυνατοτήτων. 

            

 Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία .       
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