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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ»
Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες, Σφακιανής καταγωγής που κατοικούν
στο νομό Χανιών σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου».
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελούν, σύμφωνα με τους όρους της με
ημερομηνία 5-11-1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύτηκε με το
με αριθμό 11/1993 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων
1.Να είναι Σφακιανής καταγωγής και 2) η κατοικία εντός των Γεωγραφικών ορίων του νομού
Χανίων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές στη Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων εντός
προθεσμίας σαράντα (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο και το αργότερο
μέχρι και τις 27 /02 /2018
. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της Σχολής φοίτησης του υποψηφίου, στην οποία να αναφέρεται η Σχολή φοίτησης,
η έναρξη των σπουδών και η διάρκειά τους, καθώς και το εξάμηνο φοίτησης του υποψηφίου.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης .
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
υποψηφίου, από το οποίο θα προκύπτει : α) η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου (άρθρο 3,
παρ. 1, εδάφιο α του Κ.Δ. 18/23-8-1941), β) η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών
(άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο β του Κ.Δ. 18/23-8- 1941) και γ) η καταγωγή του υποψηφίου από τον
τόπο που προβλέπεται ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι μόνο στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο τόπος καταγωγής του
υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, θα πρέπει αυτός να προσκομίσει
επιπλέον φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης και του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος
ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου. Στην περίπτωση δε εκείνη κατά την οποία ο τόπος
καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του γονέα του, θα πρέπει αυτός
να προσκομίσει επιπλέον (εκτός από το δικό του και του γονέα του) φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και του παππού ή της

