
  

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
ΦΝΑ ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, 12461 ΥΑΨΓΑΡΙ 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Φπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο «ΔΡΟΜΟΚΑΪΣΕΙΟ» 
ελεξγώληαο σο Δηαρεηξηζηήο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο ηεο αείκλεζηεο Ν. ή Ε. 
Μηθξνπιάθε, απεθάζηζε θαηά ηε ζπλεδξία ηνπ 2137/21-6-2012(Θέκα 6ν) ηε 
ρνξήγεζε δηεηνύο ππνηξνθίαο ζε δύν θνηηεηέο ηνπ Ε΄ (πέκπηνπ) έηνπο ησλ Ιαηξηθώλ 
ρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ, Κξήηεο, Θξάθεο θαη Ισαλλίλσλ ή ηνπ Γ΄ 
(ηξίηνπ) έηνπο ηεο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη θαιεί ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ σο ηηο 09/11/2012  ζρεηηθή  αίηεζε. 

 
Εηδηθόηεξα: 

1. Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ όζνη ζα θνηηήζνπλ ζην Ε΄ (πέκπην) έηνο 
ησλ Ιαηξηθώλ ρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ, Κξήηεο, Θξάθεο θαη 
Ισαλλίλσλ ή ζην Γ΄ (ηξίην) έηνο ηεο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ, θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2012-2013 θαη ε νηθνγέλεηά ηνπο δελ 
θαηνηθεί ζηελ Αηηηθή, Κξήηε, Θξάθε ή Ννκαξρία Ισαλλίλσλ αληίζηνηρα. 

2. ύκθσλα κε Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ ζηεξίδνληαη ζην Ν.4154/61, ην 
πνζό ηεο ππνηξνθίαο ζα είλαη δηαθόζηα εβδνκήληα Επξώ θαη νγδόληα ηξία 
ιεπηά (270,83€) ην κήλα. 

3. Η ππνηξνθία ζα ρνξεγείηαη επί δύν έηε (24 κήλεο). 
4. Η επηινγή ζα γίλεη από ην Δηνηθ. πκβνύιην ηνπ ΔΡΟΜΟΚΑΪΣΕΙΟΤ κε 

θξηηήξηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο 
θαη ηελ επίδνζή ηνπο (βαζκνινγία ηνπο θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ζπνπδώλ). 

 
Σελ αίηεζε ζα ζπλνδεύνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. Πηζηνπνηεηηθό Δήκνπ ή Κνηλόηεηαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε κόληκε 

δηακνλή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνύληνο. 
2. Θεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Εθνξία θσηναληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο 

δήισζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνύληνο γηα ηα δύν ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο 
δειώζεσο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Εθνξίαο. 

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ γηα όια ηα πξνεγνύκελα ζπνπδαζηηθά 
έηε.  

4. Τπεύζπλε δήισζε όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηίζεληαη είλαη αθξηβή θαη 
αιεζή.  



Γηα όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ αιήζεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ή λα δεηήζεη, 
εάλ θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 
Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνύλ ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, Ιεξά Οδόο 343, 12461 
Υατδάξη. 
Γηα πιεξνθνξίεο ζα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα: 2132046115-112(θα Μαινύηα 
Κπξηαθή, θα  Δνπβίθα  Γεσξγία). 
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