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Υποτροφίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015  

 
Υποτροφίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. 
 
Το Ταµείο Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας προκηρύσσει για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2015-2016 τις κάτωθι υποτροφίες 
σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς 
φοιτητές µε οικονοµικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
διαµένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς 
φοιτητές µε οικονοµικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανε-πιστηµίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τις 
επαρχίες της Ιεράς Μη-τροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυµα 
Τριτοβάθµιας Εκπαί-δευσης διαµένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς 
φοιτητές µε οικονοµικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και 
διαµένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. 
 
Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο τις 
παρακάτω ηµεροµηνίες και ώρες στην Γραµµατεία του Ταµείου στην Ιερά 
Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαµάτα. 
Ηµεροµηνίες και ώρες κατάθεσης ∆ικαιολογητικών: Παρασκευή 2-10-2015 και 
ώρα:17:00-19:00 Σάββατο 3-10-2015 και ώρα:10:00-12:00 Παρασκευή 9-10-2015 
και ώρα:17:00-19:00 Σάββατο 10-10-2015 και ώρα:10:00-12:00 Εκτός των 
συγκεκριµένων ηµεροµηνιών και ωρών καµµία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, η δε 10η 
Οκτωβρίου 2015 είναι η καταληκτική ηµεροµηνία και πέραν αυτής δεν θα 
γίνονται δεκτές αιτήσεις. Τηλ. επικοινωνίας 6937482151, Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο:taamfimm@yahoo.gr)  
 
∆ικαιολογητικά:  
1. Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοµατεπώνυµο, 
∆ιεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η 
Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
που προσκοµίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την 
Γραµµατεία του Ταµείου.  
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2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)  
3. Βεβαίωση Πρόσβασης (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)  
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής.(Πρωτότυπη)  
5. α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγουµένου 
οικονοµικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατοµικό εισόδηµα του 
αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατοµικό εισόδηµα, τότε κατατίθεται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, 
φορολογική δήλωση κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος). και β) Επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο ∆ήλωσης περιουσιακής κατάστασης ( Ε9) οικογενειακή και ατοµική 
η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η 
τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία ∆.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9 ).  
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η 
Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) 
Καταγωγή και µόνιµη κατοικία.(Πρωτότυπο)  
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαµβάνει άλλη υποτροφία από άλλη 
πηγή. (Πρωτότυπη)  
8. Βεβαίωση από τον εφηµέριο της ενορίας ότι ο δικαιούχος είναι κάτοικος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής του στην Ανωτάτη 
Εκπαίδευση. (Πρωτότυπη)  
9. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητος. 10. Κάθε 
άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του αιτούντος θα βοηθούσε στην 
καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την 
Γραµµατεία του Ιδρύµατος. 
 Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ο 
δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαµβάνει την υποτροφία έως την 
λήψη του πτυχίου του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα εξάµηνα σπουδών του 
Τµήµατος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. 
 
 
 


