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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ”, για εκπαίδευση απόρων 
μαθητών Λυκείου, φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4182/2013 (185 τΑ΄) «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών 

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Α.Ν.2039/1939 «Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών».

3. Τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/1941 «περί του τρόπου απονομής 
υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοτών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα 
νομικά ή φυσικά πλην του κράτους ».

4. Την υπ’ αριθ. 652/11.10.84 δημόσια διαθήκη της Βασιλικής Κοτζαμάνη του Διογένους, 
νομίμως δημοσιευθείσες με το 1153/20.11.1984 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης καθώς και την υπ’ αριθ. 4418/1993 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

5. Την υπ’ αριθ. 4418/1993 απόφαση του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία 
ερμηνεύεται η αληθινή βούληση της διαθέτιδας.

6. Το από 14.12.2001 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Β’/76/28-1-2002) «Κύρωση του Οργανισμού 
καθορισμού των λεπτομερειών του τρόπου εκτέλεσης του σκοπού του κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ”».

7. Την υπ’αρίθμ.21/30-09-2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πυλαίας του Δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη «Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” έτους 2022»

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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&
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8. Την υπ’ αριθ. 279/25-10-2021 (ΑΔΑ:6Μ7ΒΩ1Ο-Β36) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη «Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος “ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” έτους 2022».

9. Την υπ’ αριθ. 25/15-11-2021 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας 
«Διατύπωση πρότασης για κατάρτιση όρων προκήρυξης υποτροφιών του κληροδοτήματος με 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

10. Την με αριθ.39/31-01-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη «Έγκριση χορήγησης εννέα (9) υποτροφιών και κατάρτιση όρων  προκήρυξης 
υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” για το ακαδημαϊκό έτος  
2021 – 2022».

11. Το υπ΄αρίθμ. έγγραφο 51947/21-02-2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης για την «Έγκριση χορήγησης εννέα (9) υποτροφιών και κατάρτιση όρων  
προκήρυξης υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” για το ακαδημαϊκό έτος  
2021 – 2022» σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις του κειμένου.

12. Την με αριθ.88/28-02-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη «Τροποποίηση του σχεδίου πρόσκλησης χορήγησης εννέα (9) υποτροφιών και 
κατάρτιση όρων  προκήρυξης υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” για το 
ακαδημαϊκό έτος  2021 – 2022».

13. Την υπ΄αρίθμ. 9976/17-03-2022 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποτροφιών του κληροδοτήματος με την 

επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ”, για εκπαίδευση απόρων μαθητών Λυκείου, φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. και 

πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, δημοτών της 

Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Τμήματος Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης & Βιβλιοθηκών.

14. Την από 18/03/2022 Δημοσίευση της Προκήρυξης στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ, και ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΤΟΠΙΚΉ.

16. Την τοιχοκόλληση της Προκήρυξης στα σχολεία της Πυλαίας και στο Δημαρχείο Πανοράματος και 

Πυλαίας.

17. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία αίτηση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε στην υπ΄αρίθμ. 

9976/17-03- 2022 Προκήρυξη.

18. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος και το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκεται σε εξέλιξη.

19.Την με αριθ. 164/23-05-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

«Επαναπροκήρυξη χορήγησης εννέα (9) υποτροφιών και κατάρτιση όρων  προκήρυξης υποτροφιών του 

κληροδοτήματος με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ” για το ακαδημαϊκό έτος  2021 – 2022».
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20. Το υπ΄αρίθμ. 18636/24-05-2022 έγγραφο μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για 

την έγκριση της υπ’αρίθμ. 164/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

21. Το υπ΄αρίθμ. 168182/09/06/2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης για έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης 

χορήγησης εννέα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος 

«Κοτζαμάνη»

Προκηρύσσει

Εννέα (9) υποτροφίες για την εκπαίδευση απόρων παιδιών, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας 
Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό  έτος 2021 – 2022.
Οι υποτροφίες αφορούν την εκπαίδευση μαθητών Λυκείου, φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., σχολείων 
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και πτυχιούχους ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της 
Βασιλικής Διογένους Κοτζαμάνη.
Διευκρινίζεται ότι για την κατηγορία φοίτησης σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.  δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν οι φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτούν στο 2ο έτος σπουδών ή 
σε μεγαλύτερο έτος σπουδών, προκειμένου όλοι οι υποψήφιοι να εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια 
ως προς τα αποδεικτικά επίδοσης σπουδών που κατέχουν και θα προσκομίσουν.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
 είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
 είναι τέκνα δημότη της  Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, από την πλευρά της μητέρας ή του 

πατέρα ή και των δύο
 είναι άποροι. 
 διακρίνονται για την επίδοσή τους στις σπουδές και στο ήθος
 είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών
Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των 
κανονικών σπουδών στις σχολές που φοιτούν και για υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι 
δύο χρόνια που μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα ακόμη χρόνο, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο 
θα υποβάλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει 
μεταβολή στη δημοτική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και στην επίδοση των σπουδών 
τους. Για την παράταση της χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών  απαιτείται, μετά 
από αίτηση του υποτρόφου, απόφαση του φορέα διαχείρισης του κληροδοτήματος περί έγκρισης της 
παράτασης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Α.Δ.Μ - Θ.
Οι υποτροφίες κατανέμονται ως εξής:

α/α
Βαθμίδα Εκπαίδευσης Αριθμός

Υποτρόφων

Μήνες υποτροφίας 
ανά διδακτικό έτος 

(Οκτώβριος - Ιούνιος)

Ποσό ανά 
μήνα (€)

Ετήσιο ποσό €)

1 Φοίτηση σε Λύκειο της ημεδαπής 
δημόσιας εκπαίδευσης

2 9 110 1.980,00
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2
Φοίτηση σε Α.Τ.Ε.Ι.- Α.Ε.Ι.  της 
ημεδαπής δημόσιας εκπαίδευσης 
για νέες υποτροφίες 

5 9 170 7.650,00

4

Φοίτηση πτυχιούχων ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 
Πανεπιστήμια και λοιπές Ανώτατες 
σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές 

2 9 180 3.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 9 12.870,00

Για την χορήγηση των υποτροφιών δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι φοιτητές, οι γονείς, και 
οι κηδεμόνες των παιδιών, που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας και είναι άποροι.
Για να τύχουν υποτροφίας οι παραπάνω υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι διακρίθηκαν στις σπουδές και στο ήθος τους.
Η επιλογή και η ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, η οποία θα ανακηρύσσει τους υποτρόφους και η οποία 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Κ. 
Παλαιολόγου 1 - Πυλαία).
Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα θα διενεργηθεί κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση από την 
14/06/2022 ημέρα Τρίτη  έως και την 24/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ.  
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο  Γραφείο του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Βιβλιοθηκών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (οδός Αγ. Γεωργίου 4 - Πανόραμα, ισόγειο, 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310331303 και email:  k.georgiadou@pilea-hortiatis.gr, 
z.spandou@pilea-hortiatis.gr).

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών με βαθμολογία  τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή 

κοσμιοτάτη. Πιο συγκεκριμένα ανά κατηγορία:
Α) Για φοίτηση σε Λύκειο της ημεδαπής, θα πρέπει να προσκομιστεί

  αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πολύ καλά  
(εφόσον ο υποψήφιος είχε την ιδιότητα του μαθητή Γ τάξης Γυμνασίου κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) και πιστοποιητικό σπουδών του Λυκείου που φοιτά έτους 
2021-2022 ή

 Αντίγραφο ενδεικτικού προόδου για τους μαθητές Λυκείου, με μέσο όρο βαθμολογίας 
τουλάχιστον πολύ καλά (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) και πιστοποιητικό 
σπουδών του Λυκείου που φοιτά έτους 2021-2022.

Β) Για φοίτηση σε ΑΤΕΙ και ΑΕΙ της ημεδαπής, θα πρέπει να προσκομιστεί 
1)Πιστοποιητικό εγγραφής της σχολής φοίτησης και 2)βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας 
ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 εφόσον ο υποψήφιος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
για το οποίο χορηγείται η υποτροφία φοιτά στο 2ο έτος σπουδών και όλων των 
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προηγουμένων ετών εφόσον ο υποψήφιος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτά σε 
μεγαλύτερο έτος σπουδών. Από την βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου έτους (για 
τους δευτεροετείς) ή όλων των προηγούμενων ετών(για τους φοιτητές μεγαλύτερου έτους 
σπουδών) με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Γ) Για φοίτηση πτυχιούχων για μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να προσκομιστεί 

 αντίγραφο πτυχίου με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πολύ καλά  καθώς επίσης 
πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής φοίτησης έτους 2021-2022 . 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών της αλλοδαπής, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει βεβαίωση του αλλοδαπού 
πανεπιστημίου σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, καθώς επίσης επίσημο τίτλο πιστοποίησης 
ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του, ο οποίος θα αφορά την γλώσσα 
στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στη σχολή φοίτησης. 

2. Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2020 της οικογένειας (του 
πατέρα και της μητέρας) του/της υποψηφίου, και του/της ιδίου/ας εφόσον ο ίδιος έχει 
υποχρέωση φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα από 
οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. 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.
Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του 
οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την 
περίπτωση υποψηφίου/ας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση 
στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού 
ακόμη και αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο 
μέλος σύμφωνα με το αρθ. 11 του Ν. 4172/13. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό 
πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου του υποψήφιου/ας.
Το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογένειας του /της υποψηφίου και του/της ιδίας θα 
αξιολογείται σύμφωνα με τα εκάστοτε  ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για την στοιχειοθέτηση της απορίας. (Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2281/15.06.2018)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

3. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9) της οικογενείας (του πατέρα και της μητέρας) 
του /της υποψηφίου/ας και του ιδίου/ας. Η πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο 
Ε9)της οικογένειας του /της υποψηφίου και του/της ιδίας θα αξιολογείται σύμφωνα με τα 
περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
προκειμένου να στοιχειοθετείται η απορία. (ΦΕΚ 2281/2018 τεύχος Β)

4. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2021 της οικογένειας (του 
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πατέρα και της μητέρας) του/της υποψηφίου, και του/της ιδίου/ας.

5. Βεβαιώσεις από Τράπεζες :όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται στους 
κωδικούς «667» και «668» (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από την 
Τράπεζα βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2020 είτε 
είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα. 

6. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, 
απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λπ.).

7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (όταν πρόκειται για ανήλικο από τον κηδεμόνα του), στην 
οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
β) δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομία, 
κληροδοσία ή δωρεά κοινωφελούς περιουσίας πανελλαδικά,
γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα υποτροφία που του έχει χορηγηθεί στο παρελθόν.
δ) ότι τα στοιχεία  του εντύπου Ε9 είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

8. Έντυπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (χορηγείται από την Υπηρεσία)
9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (μόνο για φοιτητές).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
1. Πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει α) η ελληνική ιθαγένεια του 

υποψηφίου, β) η ηλικία του υποψηφίου και γ) ότι ο υποψήφιος είναι τέκνο δημότη της 
Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα ή και των δύο.

Η υπηρεσία  παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους υποψηφίους για 
την έγκαιρη προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία σπουδών των 
υποτρόφων και να αξιώνει απ' αυτούς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων επίδοσής τους. Η μη 
υποβολή των ζητηθέντων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται διακοπή της υποτροφίας.
Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών πριν την λήξη της υποτροφίας, διακόπτεται αυτή και ο 
υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των εισπραχθέντων. Η υποτροφία διακόπτεται και 
το ποσό της υποτροφίας επιστρέφεται στο κληροδότημα στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται 
στις διατάξεις των άρθτων 56-62 του Α.Ν.2039/39 και 29 του Κ.Δ. 18/23-08-1941. Οι διατάξεις που 
αφορούν την διακοπή της υποτροφίας και την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που χορηγήθηκε 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης και θα αναφέρονται και στο συμβόλαιο που θα 
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υπογραφεί με τους υποτρόφους που θα επιλεγούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, εντός 10 ημερών από την 
τοιχοκόλληση της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία ανακηρύσσονται οι υπότροφοι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του από 18/18-8-41 Κανονιστικού διατάγματος (ΦΕΚ 286/23-8-1941 τ.Α').
Μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας και εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις, ο Δήμος 
υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων μαζί με τις τυχόν 
ενστάσεις κατά του πίνακα επιλογής αυτών, καθώς και τις απόψεις επ' αυτών στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνεται ως προς όλους ή ως προς 
μερικούς υποψηφίους η πράξη επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων του κληροδοτήματος, 
εφόσον έγιναν σύμφωνα με την συστατική πράξη ή τον οργανισμό ή τις διατάξεις που ισχύουν.
Η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

α/α

Ελένη Γιαννούδη
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