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'ΕΙ' Λ JΊ.IIIΠ'OIlOΛΙΣ ;\IΕΣΣΙΙΝIΑ1:

ΤΛΜΕlα\' M'ΩΠ~Σ ΛIlΟ!'Ω.'.l\IΕΣΣIΙ:,\'ΙΩ:\' ΨOITHTΩ~
'1'112:ΙΕΡΑΣ :\1ΙΙTl'ΟΙΙΟΛΕΩΣ ί\1ΕLLIΙJ\IΑΣ

12η ΠΡΩΚlfΡΥΞΗ ynOTI'OcfIIΩfIO

Το 1'Α1\1Ι<]0:\' Αl'!!ΓΗΣ ΑΙΙΟl'ΩΝ ΜF;ΣΣΙΙ!'iΙΩ~ <Ι>ΟΙΤΙΙΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΛΣ
ΜIΙΤΙ'Ο1l0ΑΕΩΣ ΜΕΣl:ΗΝI"Σ ΠΡO~11ρύσσ,:ιm'μ9ώνως: μι: τΟ ΦFΚ 113113129-
]-2(J()9, για το Ακαδημαϊκό Έτος 202]-2022 ης κtιτωOι υποτροφίες σε
"εοεlσυχΟί:\'n:ς ΠjJοπτυχιακοt>ς φοιτιιτΙ:ς της ΊΊ"ητοβάΟμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙKαί'~ιια υποβολής αΙΤ1ίιιεως [χουν οι πιφαι.:ύτ«) καΤηγ'ψίες φΟΙΤ1]τώ,"

ΚΛπιιυΡIΑΑ'
1. Χορηγο,n"ται τωσφις (4) υΠΟΤΡσφίεςετψπως σε ΠΡOπtυXΙΙΙKυύςφσιτητΙ.ς ψ;

ιnKoνσμικές δυσκολίες, που φ<>nυύν σε ελ/ηνικά Ιδρύματα ΤριτοβιίΟμιας
[ιrnαωευσης (πλην των ΘcoλοΥικών Σχολών το" ΕlΝικού Κυι
Κυπσδιστριαι,:ον Πανεπιστ/μίου Αθηνών, του Αρι<πστελείου ΙΙιινεπιστημίου
Θεσσι:ιJ..oνίKης και της Σχολ1Ίς Ανθρωπιστικών ΕπισTllμιί,ν και Πολιτισμιια,>ν
ΣπσlIl\ών του Jlανεπιστηιιioυ IJrJu:,oιovvιjoou), οι οποίοι κατάγονται από τις
επαρχίες τ/ς Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισιιγωΥή τους σε
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Ει..;ιαίδι:υσης δ'αμ£νουν ι:ντός των ορίων της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις Kατατίθ.:vται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημεΡομη,'ίες και (σρες
στην Γραιφατεία του Ταμείου στην Ιφά Μ11τρόπιιλη Μι:σση.'ί,ς,
MητρoπoλlΤ~lIMελετίoυ 13, ΤΚ 24.IΟθ, Καλαμάτα.
Ημερομηνίες "αι ώρες κατάlΙεστlς ΔΙKαι~λnγηΤΙKών:
Ι1αρασι.:"ηή 8-10-2021 και ώρα: 17:00-19:00
Σάββιιτιι 9-10-2021 και ώρα: 10:00-12:00
Ει<τ6ς των σιryK""ιιιμέ\'ων 1ιιιψιιμηνιών και ωl,ών καμιιία αίτηση δεν θα Υί"ι:ται
δεΚΤιΊ, η Ι\ε 9η Οκτωβμίου 2021 είναι η καταληκτικ'ί .ιμερομηνίσ και πέραν
αυτής δLΎΟιιγίνονται δεκτές αιτιΊσεις.
Tη)~ EΠΙKoιν(~νίας: 6937482151
1Ιλεκτριινικ6 Ταχυδριιμείο:taamιim m@)'ahoo.gr)

ΔικαιιιλιιΥητικά:
1. Αίτηση (Να αναφέρονται Τ<ιπροσωπικά στιιιχεία του αιτο':'ντος: Ονομαπ;πώνιιμο,

ΔιενΟυνση Kατσι"iας, ΤηλΙφωνα ι:πιι..Όινωνίαςνα αναγρ,ίφovται όλα ευκρινώς, η
ΚατηγορΙα ιmotΡOφίας την OIτDiα αιτείται, καθιί)ς και τα συνημμtνα
δn,αωλσΥηΤΙι..'ά;του πpoσKoμiζα ο αιτών ή η αιτονσα). Το πρότυπο της αηήσι:ως
χ"l,ηγείται από την Γραμμαπία του Ταμείοο.

2. ΑπολυηΊριο Λυκεioυ (επιιcupωμΙΎOφωτooντίγfΚιφO).
3. Βεβαίωση Συμμr;τoχ>lς σης Πανυλή=ς Εξετάοι:ις (επιlcιψωμέ,'Ο

φωτοαντίγραφο).
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγ"'Ί'1ς (IIpωτ6τυmι).
5. α) F.Π'lα/ρωμ,;,.'Oφωτοοντίγραφο Ειαωθαριστικού Εφιφείας του πρoηyoυμtνoll

οικονομικού έτους, που να φαίνι:ται το Ο'ΚΟΥLΎεια"ύκαι ατομικό α"ι\δημα του

mailto:m@'ahoo.gr


ιιηοίιν-ιος, {h: πφίπτωση ΠΟ\1δον υπ(ίρy'~I(l'''fIll'\' Ηπ<'>Όημα,,ότι KαΤΙl1ΊUεται
Βφαίωση οιπΙ, την ΑΟΥ όη διν κα,αθέπι φορολσγικη και γπεύΟυνη Λήλωση
(Ηην ο"οία δηλιίJνεται ';ΤΙ δα K01,,:θω~ Ο αιΤΙ;Jν ή οι .Iov~iι;του, φορολιΥ(ΙΚΙ')
Μιλωση Ι'οτά το προηγούμενο ΟlΜ'\υμlκ:6 ίτος),

και β} Eπικιψωμf.ΎO φωτοαvrίγΡαφο l'Ιι]λωσης πφlOυσιαΚ1Ίς κατάστασης (1-':9)
OIl'oγ[νnα~ή και ατομική η (,π"ία Οα ΣUvoδ~1Jaal από Yπr;ύ(lυvη Δήλωση στην
οποία θα δηλιον[ται ότι είναι η τελευταία υποIJληf)~ίσα ας την Ωικι:ί" Δ.σΥ. (lε
περίπτωση "",υ Ii,;v"m'φχr.l πφωυσιαl<.1'i κατάσταση. τόπ Kατατiθ~τσl Βεβιιί",'τ/ (1;,:6
την ΑΟΥ ότι δεν καταθέτει £9 κιιι γπ~ύθυνη Αήλωση ση]ν ωωία δηλι~νr.1αι ότι δεν
υποβάλλει u (ΙηΙ\Ν ή ΩΙY0\'r.iςtUUh9).
6. ΙΙ,στοποlηηκό οιιωγενειακής κατιίσπισης, απ", το (,ποία tια προκί,,,τα: α) 11

EIληνtκή ιθαγι':νεια, β) η ηλικία (ό;ι:ιμqαλύτερη των φιάvrα (30) ετών) Κ11"l γ)
Καταγωγή Κα!μόνιμη κατοlκία,(Πρωτόnm:ο),

7. Yπι.-,ίΘUVΗΔήλωση του/τι]ς υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει 11δεν πρόκειται να λάβει
ιiJλη υMtρoι;ιία από άλλη Π1]γι].(Ι1ρωτόroπη)

8. lJr.jJαίωση από τον εφημέριο της t.ΎOpίtις,\n ,,/η UΙΤΙ;Ν/<Ηmιιείναι KritMΙCO;;της
lε[Κ1; ΜητροπόλΓ.ως Μ[σσηνίας κατά την ημφομψία εισαγωγής τυυ σΠj\l
Ανωτάτη εκπαίδευση, (Πρ<oJτ"'roπη)

9. Εm1ClψωμένσφωτοοντίγΡαφο του Λσnινoμιιωύ Δελτίου Ταυτόπιτος,
10. Κάθε ιiJJ", δllα/\.<1λιryηΠKότο οποίο rατά την κρίση 10υΙτ/ς αιτούντος Οα

βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καOtiJς και κάΟε άλ/ο δlκαιολογηπκ,\
ήθr).ι; ζητηθt:ί από τι]ν Ι'ραμμαn:ία του Ιδρύματος.

Ι Ία \'α γί"εl δεΚΤ11η αίτηση ΠI,t:πετνα \,πιJ:ρ:ι:o"ν"λα τιτ ανωτ':ρω δ,κα'Οlλ'γηηκά
και να κιιτιττεθ>;Ι από τον/την (διο/α τον φοιτητή/ φιιιτήτριοι,
Ο δικιιι"ύχος υπότροφοι; δύναται να συνLχίσει να λαμβάνει π]ν υποτροφία tw.:; την
λήψη το" πroχίOυ το", σύμφωνα μL τα πρoβλι:πόμLΎα Lξuμηνσ. σπουδών του
Τμίιμιπος φolτ/σειi>ς τuυ, L'f!όσ0Vπληροί τις αΠα!10ύμ;;νι:ς"poi;noeicor.tςo

Καλαμάτα, 1 ΣεΠίεμβρίυυ 2021

Μητροπολίτης MLGoηvi ~
Χρυσόστομος /
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