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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ 

18/12/2014 

 

Υποτροφίες και βραβεία του Ιδρύµατος Σαµούρκα. 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυµα µε την Επωνυµία Ίδρυµα Σαµούρκα ανακοίνωσε 

ότι προκηρύσσει 1. Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών, µε επιλογή, 

σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετής φοιτητές για 

το ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι,) Πανεπιστηµιακού Τοµέα µέσω του συστήµατος 

Πανελληνίων Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2015 

από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές Τάξεις της νησιωτικής Ελλάδας.  
 

Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ανώτατο 
επιτρεπόµενο κατά νόµο ποσό 400,00 Ευρώ µηνιαίως, έως το τέλος των 

κανονικών σπουδών του υποτρόφου, για όσα έτη δηλαδή είναι η 

υποχρεωτική φοίτηση στο Τµήµα στο οποίο θα εισαχθεί.  

 

2. Τη χορήγηση τριών (3) χρηµατικών βραβείων, ποσού εκάστου εξ 

αυτών χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σε όσους από τους ανωτέρω 

υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθµό πρόσβασης και δεν θα 

έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφία Όσοι επιθυµούν να 

υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν υποτροφία ή χρηµατικό βραβείο θα 

πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφοιτήσουν κατά το έτος 2015 από 

Ελληνικό ∆ηµόσιο Γενικό Λύκειο ή Λυκειακές Τάξεις ελληνικού νησιού, 

το οποίο να απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά µίλια 

και ο µόνιµος πληθυσµός του να µην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, 

βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011, όπως ενδεικτικά: • 

Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάσος Καστελλόριζο, Λειψοί, Νίσυρος, 

Πάτµος, Σύµη, Τήλος, Χάλκη (∆ωδεκάνησα), • Α γ. Ευστράτιος, 

Οινούσες, Σαµοθράκη, Φούρνοι, Ψαρά (&.Α. Αιγαίο), • Αµοργός, 

Ανάφη, Αντίπαρος ∆ονούσα, Ηρακλειά, Οηρασία,Ίος, Κίµωλος, 

Κουφονήσι, Σέριφος, Σίφνος, Σχοινούσα, Φολέγανδρος (Κυκλάδες), • 

Αλόννησος, Σκύρος (Σποράδες), • Ιθάκη. Παξοί (Ιόνιο), • 

Ελαφόνησος (Πελοπόννησος).  
 

2. Να είναι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού, όπου και το Γενικό Λύκειο (ή οι 

Λυκειακές τάξεις) από το οποίο έχουν αποφοιτήσει,  
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3. Να έχουν απολυτήριο ∆ηµόσιου Γενικού Λυκείου ή Λυκειακών 

Τάξεων µε βαθµό τουλάχιστον "λίαν καλώς" και διαγωγή τουλάχιστον 

"κοσµιωτάτη"  

 

4. Να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές µέσω του συστήµατος 

Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυµα Πανεπιστηµιακού Τοµέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης Α, Ε J. στην Ελλάδα µε Γενικό Βαθµό 

Πρόσβασης στη ν Τριτοβάθµια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκατέσσερα 

(14,00) και άνω. Στη συγκεκριµένη κατηγορία δεν περιλαµβάνονται οι 

Στρατιωτικές, Αστυνοµικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.  

 

5. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονοµική αδυναµία για την 

αντιµετώπιση σπουδών Α,Ε,Ι. και σε κάθε περίπτωση το συνολικά ετήσιο 

φορολογητέο εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε 

χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), κατά το έτος 2014. • Συνολικό ετήσιο 

φορολογητέο εισόδηµα για το έτος 2014: Στην περίπτωση οικογένειας, 

αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα (και των δύο γονέων 

αθροιστικά). Στην περίπτωση µονογονείκής οικογένειας, αφορά στο 

ετήσιο εισόδηµα του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγµένων γονέων 

αφορά στο ετήσιο εισόδηµα του γονέα που έχει την επιµέλεια του 

υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό 

εισόδηµα τρίτου, που έχει αναλάβει την κηδεµονία του ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατά την εκτίµηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα 

αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, βαρύνουσα 

σηµασία θα έχει η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου 

υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση. 1. 

Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας 

του: • Η οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των 

γονέων - κηδεµόνα του, • Υποψήφιος υπότροφος ή µέλος οικογενείας του 

(Α' βαθµού συγγένειας) µε αναπηρία, • Υποψήφιος µε άνεργο γονέα ή 

κηδεµόνα, • Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά 

αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας µε ανήλικα αδέρφια, 

αν είναι παιδί µονογονείκής οικογένειας, αν έχει αδέρφια που 

σπουδάζουν εκτός το u νοµού µόνιµης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου), 

 

 2. Σχολική επίδοση: • Ο βαθµός Απολυτηρίου Λυκείου. • Ο Γενικός 

Βαθµός Πρόσβασης, όπως πρόκυπτε ι από τη Βεβαίωση Πρόσβασης 

(στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση). • Τα πτυχία ξένων γλωσσών. 

 

 3. Άλλα στοιχεία: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως Επιτροπή Αξιολόγησης, 

µπορεί να συνεκτιµήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που 

θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.  
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4. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων στην εν λόγω Προκήρυξη χορήγησης Υποτροφιών και 

Χρηµατικών Βραβείων, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να 

συµµετέχουν και σε µια σύντοµη συνέντευξη (προσωπικά ή τηλεφωνικά) 

µε στόχο την πληρέστερη εικόνα των υποψηφίων, καθώς και την 

αποσαφήνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά µε την υποψηφιότητά τους. ] 

 

Η επικοινωνία θα γίνει είτε τηλεφωνικά είτε µέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης (e-mail) που θα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Όσες αιτήσεις πληρούν όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης θα αξιολογηθούν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ιδρύµατος, που αποτελεί την Επιτροπή Αξιολόγησης, το 

οποίο θα αναδείξει τους υποτρόφους και αυτούς που θα λάβουν τα 

χρηµατικά βραβεία και θα καταρτίσει τον πίνακα επιτυχόντων. Πριν από 

την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, η Επιτροπή θα καλέσει τους 

επικρατέστερους υποψήφιους, που έχουν πιθανότητα να επιλεγούν, να 

προσκοµίσουν πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η Επιτροπή 

αποφασίζει, µετά από αξιολόγηση των υποψηφίων, βάσει των ανωτέρω 

κριτηρίων, χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογήσει την απάφασή 

της είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως 

υποτρόφου. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν µε επιστολή, ή µε 

µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα τους σταλεί στη διεύθυνση 

που έχουν δηλώσει, µέσα σε εύλογο διάστηµα από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, για την επιλογή τους ή µη.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ.  Υπότροφος αναλαµβάνει την 

υποχρέωση: - Να υποβάλει και δηλώσει ακριβή και αληθή στοιχεία, - Να 

αποδεχθεί τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης, - Να 

επιτυγχάνει σε κάθε εξάµηνο φοίτησης 70/100 των υποχρεωτικών και 

κατ' επιλογή µαθηµάτων του αντιστοίχου εξαµήνου φοίτησης. Προς 

τούτο οφείλει να προσκοµίζει αναλυτική βεβαίωση της Γραµµατείας της 

Σχολής όπου φοιτά, στην οποία να αναγράφεται αναλυτικά η βαθµολογία 

του ανά εξάµηνο και ανά µάθηµα και, επίσης, αναλυτική ετήσια 

βαθµολογία µετά το πέρας των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεµβρίου 

και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων. - Να προσκοµίσει πιστοποιητικά 

συµπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του µε το τέλος αυτών. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ Το Ι∆ΡΥΜΑ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να κατα βάλει στον 

υπότροφο κάθε µήνα το ποσό της υποτροφίας, έως το τέλος των σπουδών 

του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω.  
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Το Ι∆ΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ µπορεί να διακόψει την παροχή της 

υποτροφίας: α. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόµισε ή δήλωσε 

ο υπότροφος είναι ψευδή, β. Σε περίπτωση που η πρόοδος του 

υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική σύµφωνα µε τα κριτήρια της 

παραγράφου (ΣΤ), γ. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του, 

παράγραφος (ΣΤ). δ. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της 

οικονοµικής δυνατότητας του Ιδρύµατος, ιδίως λόγω οικονοµικών 

συνθηκών ή επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί 

σχετική ενηµέρωση του υποτρόφου έξι (6) µήνες πριν τη διακοπή. Το 

κείµενο της Προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στις σχετικές 

ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονοµικών και Παιδείας. ∆ια Βίoυ 

Μάθησης και θρήσκευµα των και θα δηµοσιευθεί στον τύπο σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, η ∆ιοίκηση του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα µεριµνήσει για την σχετική ενηµέρωση των υποψηφίων 

στους οποίους απευθύνεται η Προκήρυξη µέσω των Λυκείων όπου 

φοιτούν. Φορέας Ίδρυµα "Σαµούρκα" Παροχές ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ - 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το Ι∆ΡΥΜΑ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα καλέσει τους επιλεγέντες να προσέλθουν εντός 15 

ηµερών από την οριστικοποίησης του πίνακα επιτυχόντων, για την 

υπογραφή σύµβασης υποτροφίας, προσκοµίζοντας απαραιτήτως 

βεβαίωση εγγραφής από τη Γραµµατεία της Σχολής στην οποία έχουν 

εισαχθεί. Στην σύµβαση υποτροφίας θα περιέχονται οι εκατέρωθεν 

υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 

400,00 Ευρώ µηνιαίως, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 101 

/532/7308/ΒΟΟΠ/20.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & 

Οικονοµικών, και απορεί να αναπροσαρµόζεται κατόπιν αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος σε περίπτωση αύξησης των 

µηνιαίων ορίων των χορηγουµένων υποτροφιών.  

 

Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου 2015 και 

θα διαρκέσει έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου, ήτοι 

την συµπλήρωση των προβλεπόµενων εξαµήνων φοίτησης στην Σχολή 

στην οποία έχει εισαχθεί, µε τους όρους και περιορισµούς που 

αναγράφονται πιο κάτω. Το µηνιαίο ποσό της. υποτροφίας, µετά την 

αφαίρεση τυχόν νόµιµων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από το Ι∆ΡΥΜΑ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑ στην αρχή κάθε µήνα σε τραπεζικό λογαριασµό 

καταθέσεων, τον οποίον θα πρέπει να έχει ανοίξει ο υπότροφος σε 

Τράπεζα που θα υποδειχθεί από το Ίδρυµα. Το Ι∆ΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ 

θα καλέσει, επίσης, αυτούς, εκ των υποψηφίων, που θα έχουν επιλεγεί 

για τη χορήγηση των χρηµατικών βραβείων να προσέλθουν, εντός 

δεκαπέντε {15) ηµερών από την οριστικοποίηση του πίνακα 

επιτυχόντων, για την καταβολή του σε αυτούς και την υπογραφή 

σχετικής απόδειξης, προσκοµίζοντας απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής 
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από τη Γραµµατεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί. Οι 

υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν 

στα Γραφεία του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ. µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2015 και 
ώρα 17:00, σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

 

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το ∆ήµο στα δηµοτολόγια του οποίου 

είναι εγγεγραµµένος ο υποψήφιος,  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από την ίδια Αρχή.  

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, µε βαθµό τουλάχιστον 

"λίαν καλώς" και διαγωγή τουλάχιστον "κοσµιωτάτη".  

4. (βαθµούς πρόσβασης) στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.  

5. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραµµατεία της Σχολής στην οποία θα 

έχει εισαχθεί ο υποψήφιος,  

6. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.  

7. Μία πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ταυτότητας.  

8. Αντίγραφα της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Έντυπο ΕΙ) και 

του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος (Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού 

Φόρου) του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου του υποψηφίου, 

σε περίπτωση που υποβάλλει ατοµικά δήλωση φόρου εισοδήµατος, των 

δύο (2) τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει 

ο ίδιος ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, πρέπει να προσκοµίσει 

σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

9. Αντίγραφα της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωµάτων ακινήτων 

(Έντυπο Ε2), της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) και του 

εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου 

του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατοµικά τα ανωτέρω 

Έντυπα, των δύο (2) τελευταίων ετών,  

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες 

σπουδές, είτε από το ίδιο Ίδρυµα, είτε άλλη από οποιοδήποτε άλλο φορέα 

και δεν έχει εκπέσει από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία που 

του είχε απονεµηθεί προηγουµένως. Προκειµένου περί ανηλίκων, η 

δήλωση υποβάλλεται από τον κηδεµόνα τους.  

 

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι αληθή 

και ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος: -Είναι άνδρας υποψήφιος, θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση 

από το αρµόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη 

διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θο 

δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλει αίτηµα χορήγησης 

αναβολής αλλά ακόµα οεν εχει εκδοθεί η οχετική απόφαση ή υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει 
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µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης. -Είναι 

µέλος οικογένειας µε άνεργο ή άνεργους γονείς ή κηδεµόνα, θα πρέπει να 

προσκοµίσει τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του κάθε γονέα που είναι 

άνεργος, από το υποκατάστηµα του Οργανισµού Απασχόλησης 

Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) στα µητρώα του οποίου είναι 

εγγεγραµµένοι οι γονείς του ή την κάρτα ανεργίας του κάθε άνεργου 

µέλους. -Έχει ο ίδιος ή κάποιο µέλος της οικογενείας του (µε συγγένεια 

Α' βαθµού) αναπηρία, θα πρέπει να προσκοµίσει σχετική πιστοποίηση, 

στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστά αναπηρίας, από το Κέντρο 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α,), ή οποιουδήποτε άλλου 

πιστοποιηµένου φορέα. -Έχει δηλώσει ότι γνωρίζει µια ή περισσότερες 

ξένες γλώσσες, θα πρέπει να προσκοµίσει το αντίστοιχο πτυχίο ξένης 

γλώσσας, διαφορετικά δεν θα συνεκτιµηθεί η γνώση ξένης γλώσσας κατά 

την αξιολόγηση της αίτησής του. -Έχει δηλώσει ότι έχει βραβευθεί σε 

οποιοδήποτε διαγωνισµό ή διοργάνωση, θα πρέπει να προσκοµίσει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό, διαφορετικά δεν θα συνεκτιµηθεί κατά την 

αξιολόγηση της αίτησής του. -Είναι προστατευόµενο µέλος τρίτου, θα 

πρέπει να προσκοµίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας 

θα ορίζεται ο νόµιµος κηδεµόνας του υποψηφίου. -Είναι προστατευόµενο 

µέλος ενός από τους δύο γονείς, λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να 

προσκοµίσει τη δικαστική απόφαση για την επιµέλεια του προσώπου του 

υποψηφίου ή σχετικό συµφωνητικά των γονέων επικυρωµένο από το 

∆ικαστήριο, Σηµαντική επισήµανση: Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι 

συµµετοχές θα κριθούν άκυρες και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων: Εάν η αίτηση και όλα τα 

δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ταχυδροµικά στο Ι∆ΡΥΜΑ, αλλά µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο (για παράδειγµα µε e-mail). Εάν η παραπάνω 

ταχυδροµική υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών δεν 

πραγµατοποιηθεί µέχρι την προαναφερόµενη καταληκτική ηµεροµηνία 

κατάθεσης αιτήσεων συµµετοχής και υποβολής δικαιολογητικών Εάν δεν 

υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδροµικά µέχρι την 

.ιιµυαναψεµύµενη καίοληκίΐκή ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων KUL 

υποβολής δικαιολογητικών. Εάν τυχόν παραποιηθούν, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, τα υποβαλλόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, Όπου ζητείται 

υπεύθυνη δήλωση, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής της.  

 

Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται στα Γραφεία του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ. Τηλ. 

210.7488703, Καρνεάδου 8, Τ.Κ 10675, ΑΘΗΝΑ Οι υποψήφιοι πρέπει 

να αποστείλουν τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά ταχυδροµικά, το 

αργότερο µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 17:00 (ηµεροµηνία 

λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων) στη διεύθυνση των 
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Γραφείων του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, οδός Καρνεάδου αρ.3, 

Αθήνα - ΤΚ 10675. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7488703, από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 17:00 

 

 

 


