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Εργαζάκειο Ίδρυμα 
Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη 
Έ δρα : Ηράκλειο 
Λ. Δικαιοσύνης 57 - 71201 
Π λη ρ .: Έ φη Παπάζογλου 
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Προς :
1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της Χώρας
2. Κ.κ. Δημάρχους Ηρακλείου, 

Χερσονήσου, Μίνωα Πεδιάδος, 
Βιάννου και οροπεδίου Λασιθίου

3. Κ.κ. Διευθυντές Β/μιας 
Εκπαίδευσης Νομών Ηρακλείου 
και Λασιθίου
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Αγαπητοί κύριοι,
Το Εργαζάκειο Ίδρυμα, το οποίο έχει ως σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε 

οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών 
τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκήρυξε φέτος δύο (2) νέες υποτροφίες, για 
υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. 
Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Παρακαλούμε θερμάγια την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να 
αναρτήσετε την ειρημένη προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα των 
φορέων, τους οποίους εκπροσωπείτε. Συναποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της προκήρυξης 
και υπόδειγμα αιτήσεως, στην οποία περιγράφονται και τα δικαιολογητικά, τα οποία 
πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών 
από την δημοσίευση της προκηρύξεως στην ιστοσελίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Ιδρύματος (Λ. Δικαιοσύνης 57), 
εργάσιμες μέρες, από 1 1 :0 0 -1 3 :0 0 .4 ^ ^ ^ /^ /
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από πλευράς του Ιδρύματος στα τηλέφωνα : 
2810-288472, 6978583322, 6972332512.

Με ευχές και εν Κυρίω αγάπη 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Ο Κρήτης Ειρηναίος
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Εργαζάκειο Ίδρ υμ α  
Γεω ργίου κα ι Ευτυχίας Εργαζάκη

Π ΡΟ ΣΚ Λ Η ΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝ ΔΙΑ Φ ΕΡΟ Ν ΤΟ Σ 2018-2019 ΓΙΑ Τ Η  Χ Ο ΡΗ ΓΗ ΣΗ  
ΔΥΟ (2) Υ Π Ο ΤΡΟ Φ ΙΩ Ν  Μ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει:

Τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους 
Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι 
υπότροφοι θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως 
επαρχία Λασιθίου νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου με 
τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Η διαδικασία εκλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων γίνεται με διαγωνισμό στο 
μάθημα της έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος από 19-9-1988 Φ.Ε.Κ, 
724/4-10-1988 τεύχος Β ’ του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος του 
Ν. 4182/2014 και του Κ. Δ/τος 18/23-8-1941 και του 0017653/18-2-2015 εγγράφου του 
Υπ. Οικονομικών. Καθορίζει ανώτατο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα έως 20.000 
ευρώ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και μόνο για φοιτητές 
που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ως εισόδημα νοείται το 
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο. Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα 
της έκθεσης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών όταν λάβει βαθμό τουλάχιστον 
δεκατέσσερα (14) και άνω με άριστα το είκοσι (20). Η κατάταξη και ανακήρυξη γίνεται 
σύμφωνα με τη βαθμολογία και επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση 
της εξεταστικής επιτροπής. Μεταξύ ίσων προτιμούνται οι συγγενείς των διαθετών. Ο 
διαγωνισμός για την επιλογή των υποτρόφων στο μάθημα της έκθεσης θα διενεργηθεί 
από επιτροπή που θα ορισθούν από την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία υπηρεσία θα καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, την ώρα καθώς και την ημερομηνία. Τα παραπάνω στοιχεία θα 
ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και της κατάρτισης 
των πινάκων των δικαιουμένων ή μη για συμμετοχή στο διαγωνισμό από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης, εντός δέκα (10) ημερών από την 
ανάρτηση των πινάκων των δικαιούμενων ή μη στο διαγωνισμό, που υποβάλλεται στο 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν είτε ταχυδρομικός είτε αυτοπροσώπως στη 
διεύθυνση: Εργαζάκειο Ίδρυμα Λεωφόρος Δικαιοσύνης 57 -  Τ.Κ. 71202 ισόγειο γραφείο 
του Ιδρύματος τηλέφωνο 2810283793 -  6978583322 -  6972332512 μέσα σε διάστημα 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, αίτηση της οποίας συντάσσουν οι 
ίδιοι με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο θα προκύπτει ότι η ηλικία του 
δεν είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.



2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Δήμο εγγραφής)
4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο 
υποψήφιος.
5. Απολυτήριο λυκείου με άριστα. .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία άλλη για τις 
σπουδές τους.
7- Αντίγραφο εντύπων £1,Ε2,Ε9 οικονομικού έτους 2018 (για οικογενειακό εισόδημα 
έτους 2017) από την εφορία.
8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 
2017, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο Υ.

Γ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:
• Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους 2018- 

2019 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών.
• Το ποσό της υποτροφίας σε διακόσια πενήντα ευρώ (250€) μηνιαίως και χορηγείται 

για δέκα μήνες το χρόνο με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και 
καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετικός τραπεζικός λογαριασμό του Ιδρύματος.

• Οι υπότροφοι οφείλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους να προσκομίζουν στο 
Ίδρυμα βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τους ότι έχουν 
εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους επιτυχώς.

• Η υποτροφία διακόπτεται για παραβίαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και 
όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.

• Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται καθώς 
δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων σε περίπτωση μείωσης της 
ορισθείσας υποτροφίας.

• Οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν 
έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους.

Δ. Η προκήρυξη να δημοσιεύθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων 
καθώς και στην περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Π ρόεδρος
Ο Α ρχιεπίσκοπος Κ ρήτης
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ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ;................................
ΟΝΟΜΑ;....................................

ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ;...........................

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:..........................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:................................

ΟΛΟΣ:........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.............................

ΣΧΟΛΗΦΟΙΤΗΣΗΣ:...................

ΕΤΟΣ:........................................................

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ:.................

ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2810-288472 
ΚΙΝΗΤΟ: 6978583322

ΠΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ταυ 
Εργαζάκειου ιδρύματος 
Ενταύθα

Παρακαλώ όπως με κάνετε δεκτ.... 
ως υπότροφο του Ιδρύματος σας.
Συνημμένα σας στέλνω τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά;

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής 
ταυτότητας

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης
4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της σχολής 

που φοιτώ
5. Απόσπασμα Λυκείου με άριστα
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν 

λαμβάνει υποτροφία από καμία πηγή
7. Αντίγραφα εντύπων ΕΙ,ΕΖ,ΕΘ 

οικονομικού έτους 2 0 ΐί>από την εφορία
8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 

σημειώματος οικονομικού έτους 201#  
οικογένειας του αιτούντος σε 
περίπτωση που δεν υπόχρεούνται σε

,·" υποβολή φορολογικής δήλωσης 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από 
ΔΟΥ

Ο/Η ΑΙΤ.,

)


