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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆Η»-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015   

 
Υποτροφίες του κληροδοτήµατος «Ιαλέµου Κυπριανίδη19/08/2015 
 
 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισµού ανάδειξης 
έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου 
(προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2014–2015 από τα έσοδα του κληροδοτήµατος 
«ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆Η», που υπάγεται στην άµεση διαχείριση του 
Υπουργείου Οικονοµικών 
 α) Τεσσάρων (4) υποτρόφων φοιτητών Πανεπιστηµίων της χώρας, 
αποφοίτων σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ∆ήµων περιφέρειας 
τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, µονίµων κατοίκων τέως ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης.  
β) ∆ύο (2) υποτρόφων φοιτητριών Πανεπιστηµίων της χώρας, αποφοίτων 
σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ∆ήµων περιφέρειας τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, µονίµων κατοίκων τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης.  
 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αθήνα στις 20 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισµού, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού αίθουσες είναι διαθέσιµες, διαφορετικά σε γειτονικά 
Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-
9-2013) και των άρθρων 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.  
 
Όσοι/ες επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν από 
18η Αυγούστου 2015 και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από 
την ηµέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού δηλ. 
µέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή:  
 
1) Να υποβάλλουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες τις αιτήσεις τους µε τα 
δικαιολογητικά στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: -Στο 
Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-14.00.  
 
2) Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά ταχυδροµικά, το 
αργότερο µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων (µε αντίστοιχη ευκρινή σφραγίδα ταχυδροµείου) µε συστηµένη 
επιστολή ή µε ταχυµεταφορά στην εξής ταχυδροµική διεύθυνση: Υπουργείο 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου, 
µε την ένδειξη «Τµήµα ∆΄ Φοιτητικών Θεµάτων και Υποτροφιών» Α. 
Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80.  
 
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν 
την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί. 
Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τµήµα ή η Σχολή των 
Πανεπιστηµίων που φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν 
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στο Λύκειο και το αντίστοιχα εξεταζόµενο µάθηµα, η ξένη γλώσσα στην οποία 
εξετάζονται (εφόσον αυτό απαιτείται), η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας τους, το 
τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(αν υπάρχει). 
 


