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Αθήνα, 24.01.2022
Αριθ.Πρωτ.: 864

Προς: Γραμμαπίες Τμημότων ΑΕΙ
(ηλειιφονιι<ή αποστολή μόνο)

Καιν.: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας E~παίδευσης
Πρuroνικές Αρχές
(ηλεκτρονική αποστολή μόνο)

Σας OJ1oστiλλουμε συνημμένα την πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξη, .Πρόγραμμα οιχονομικής
ΕνΙΟΧΙΙΟ11ςΕπιμελών φοιτητών/τριών nOIl ανήκοιιν ΟΕ ΕυπαθΕίς Κοινωνικές -ακαδ, Έτος 20.19-20.20",
πΟυ συνχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαίκή Ένωση (Ευρωπαίκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού ΠΡι:ιγραμματος .ΑνάιπU<;η Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕκπαΙδευση και Δια θΙου Μαθηση
2014-2020".

Στο Κεφ. Δ' της υπ' αριθμ: 86V24.01.2022 (ΜΑ: 6ΓΟ54όΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης αναφέΡονταl τα
κριτ/ρια αξlOλόγησης-μοριοδότ/ση των ιιποψηφΙων.

Για τον υπολογισμ6 και απόδειξη της ανωτ£ρω μοριοδότησης 0'(0 Παράρτημα της Πρόσκλησης
παρατίθεται το υπόδειγμα της οχετικης βεβαΙωσης, το οποίο θα πρεπεl να συμπληρώνεται και να
εκδίδεται από ης Γραμμaτείες κατόπιν αΙτησης τοιι φοιτητ/, υποψηφΙοιι δικαιούχου της σχετικής
ΙΙΠΟτΡοφΙας.

Αναφορικά με ερωτ/ματα των γραμματειών που ετέθησαν ως προς την συμπλήρωση της βεβαίwoης
(παράρτημα 1 της Πρόσκλησης). το Διοικηηκό Συμβούλιο στην 22'/13-].2021 Συνεδρια του αnoφάσισε:

Α) Στην περίπτωση των Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίφυν το σύστημα τι,ιν πιΟ'(ωηκών μονάδων. οι
υποψήφιοι ιιπότροφαι μοριΟΟοτούνται ανlιλoγα με το ποσοστό OλOKληΡWσης του συνόλου των
μαΟημάτων του προγράμματος σπουδών έως την 31-8-2020. Το πoooσrό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το
πηλίκο (ο λόγοςl μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων ποιι έχουν ολοκληρώσει οι υποψήφιοι έως 31-8-
2020 δια του προβλεπόμενοιι αριθμού μαf!ηματων του πρoγρiιμμαToς σπουδών τους έως τις 31-8-2020..
Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο ΠOλλαπλασιiιζετα, επΙ 10..

Β) Μέσος όρος βαθμολογίας Ο'(α υποχρεωτικά μαθήματα του αντΙΟ'(οιχου πρoγρiιμμαToς σπουδών. (με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημότων συμπεριλαμβανομένου
του υποχρεωTlκού αριθμού Των μαθημάτων επιλογήςτου προγρό.μματος σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε
επιτuxώς ο ιιποψήφιΟ( έωςτις 31-8-2020..
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Eυελnιστoύμε στην ουσιαστική αpwyή σας ως προς την έγκαιρη και ορΘή συμπλήρωση και έκδοση τ/ς
οχπικής βεβα(ωση<;. KCΙθώι;συνιστά το μοναδικό έγγραφο με το οπο(ο θα αποδεικνύεται η επιμέλεια του
υποψηφίου φοιτητή. ως ΙKαVΉσυνθ;'l"η για τη λήψη της υποτροφίας.

ΠCΙΡCΙKαλoύμεγια τ/ διάχυση της πληροφόρησης σε κάΘε ενδιαφερόμενο και παραμένουμε στη διάΘεσή
σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η πΡΟϊΙΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΠΑ

_._-~=:.;----

Συνημμένο:
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Παράρτημα 1

Πρόγραμμα οικονομικής ενΙοχυσης επιμελών φoιTl')Tών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019.2020.

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμεΙο (Ε.Κ.Τ.) •.
• γπόδειγμα βεβαΙωσης του Τμηματος/Σχολής του υποψήφιου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟίΔργΜΑ:
ΣΧΟΛΗ:
ΤΜΗΜΑ:
Ταχ, Διεuθυνση
Αρμόδιος υπάλληλος:
Τηλ.:
e-mail'

ΗμεΡομηνία: ./ ./ .
Αρ.Πρωτ: •..........

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
BεβωώνEταl ότι, ο," ... .. ...- ............ .. ...... ............ "" .... ..... (Ονοματεπώνυμο) roo ...... " .... ......•......
(Ονοματεπώνυμο Πατρός), είναι ψQιτ/τ/ι;!τpια roo Τμήματος/Σχολής " ..... , " ....•........ ...... _ ...
•• 0 •••••••••••• ... " '" ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Μητρώου, ......... ......... " ...... " ...
ΑΦΜ: ................. ,............ .......

'Ι Τρόπος εισαγωγης:, ....•.... .....•....• ......• .........•........................... , ............ _ .•.- ......•... ",•.... _ .•...........
,Ι Έτος πρώτη<; εγγραφής ..... .....•........................ , .....................•....•.•.• , ...... _ .............•....•....•..... .........
'Ι τρεχον Εξι'ιμηνο σπουδών: .......... Συνολικός αριθμ6ς εξαμήνων ,ου ΠρογράμμαΤος Σπουδών ............, ΔFV έΧει υπερβεl το ελαχιΟ'ω χρονικό διάστημα φοίτ/σης ,ου ΠρογΡάμμα,ος Σποιιδών ,ou, κα,ά το

αΚιΙδ, έΤος 2019-2010: ΝΑΙD οχι D
5) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαΊκών υποχρεώσεων του Υποψήφιου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών
ψηφΙων [0-10 μόρια]: ..." .........

Το ποσοστό ολοκλήΡωστκ προκύπτει ως το Πηλίκο (ο λόγο<;)μεταξύ ,ου aριθμoύ των Πιοτωηκών Μονάδων
που έΧει ολοκληρώαει ο υποΨήφιος έως 31.08,2020 δια Του προβλειιομενου αριθμolι ΠισrωTLKώνΜονάδων
στο Πρόγραμμα Σπουδών του έως ης 31.08.2020. Στ/ν IIEplmwoη Πανεπιστημίων 1Ι0υ δf:-Jυποστηρίζουν ,ο
αύστημα ,ων Πιστωτικών Μονάδων, σι υποψήφωl υπό,ροφσι μoρ<σδoTolινταI ανάλογα με ω ποσοστό
ολοκλήρωσης το\) συνόλου Των μαθημάτων του ΠΡOγράμιJ.αΤoςΣπουδών εως τ/ν 31.08.2020, Το 1Ι0σοοτό
ολοκλήρωσης Il00KUmn ω, ro πηλίκο [" λόγος) μεταξύ '"ο αριθμού ,ω, μαθημάτων '"ο εχουν
ολοκληρώσει "' υποΨήφιοι ,~31.08.2Ό2Ω "Ο ,~προβλεπόμενου ςφιθμού μοθημά,ων '00
Προγράμματος ΣJ!ouδών τους έως π, 31.08,2020, η, τ/' εξαγωγή =, μορίων. '" πηλίκο
ΠολλαΠλασιάζεται En110.

6) Μέσος όρος β<lθμoλoyΙας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, με ακρφεια δύο
(2) δεκαδικών ψηφΙων [0-10 μόρια]: ..•.......•.
Ο μέσο<;όρος βαθμολογιας (με ακρίβ.,α 2 δεκαδικών ψηφίων) ,ου συνόλσυ των υιισχρεωηκών μαθημάΤων
συμnερlλαμβαναμΙ;voυ ωυ υποχρεωτικού αριθμού ,ων μαθημάτων επιλογής ,ου Προγράμματος Σπουδών.
τα οποίο ολοκλήρωσε ΕΠιτυχώς Ουποψήφιος έως τις 31.08.202\!.

'Ι Μόρια εισαγωγής σης ιιανελλήνιες εξετάσεις .................•..

,,, συμnληρώνnαι στις περιmώσεις υποψηφίων που έχουν ειοοχθεί σε ειδικό αριθμό θΕοεων '01 "ποσοστο επuιλέσν roo oριθμolι εισαΚ'[Εων εισαγωγής {ΕΠΜ, Μουσουλμανική Μειονότ/τα Θρόκης.
αν<lJΠlρlες κτλ.).
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JΔIOTHTA νnoΓΡΑΦΟΝΤΟΙ

OδπγLες συωτλήρωσnς του υποδείγματος BεBαΙWgη( του ΠαραΡτήματρς 1

ΠαΡσ;<αλοίιμεδιαβάστε προοεκτικά τις ακόλουθες παρ<ΙΠ]ρησΕ\ςπριν τ/ συμπλήρωση των αιταιτουμενων
πεδίων τ/ς βεβαίωσης.
Η ΒεΒαίωση δεν χορηΥείται στις πειιιπτWσεις φoιmτώy που έχουΥ ειqφεIεΙ!ίξ ειδικό αριεIψ~ eioκwv και
σε ποροστό wtIIλiov του αριθμοίι ε<σακτέων ως: q) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικοίι 5) αλ/οδα/10ί-
αλλογενείς και γΙ γπότΡοφοι (αλλοδαποί - αλ/ονενείς και ομσΥΕνείς!. όπως οι KQτ/Y0ΡίΕCαvτές
ξξειδlκειJq\l'(αι στην υπ' αριθμ. Φ 151/20049/8612007 (ΦΕΚ8' 272) Υ/Ι9ΙΜlκή Απόφαση,
Οι Εν λόγω φοιτητiς δεν είναι Ε11lλέξlμοινο υπoβQλoυν αίτ/ση συμμετοχής στην Πρόκληση γποβολής
Αιτήσεων.

• Στο σημείο _11 Τρόπος εισαγωγής. δηλώνεται ο τΡόπα; εισαγωΎτ'ιςτου υποψηφίου, Π,χ. με
πανελλήνιες εξετάσεις. Στ/ν περίτπωση εισαγωγής σε ειδικό αριθμό θέσεων ή σε ποσοστό
Επιπλέσν των εισακτέων παρακαλούμε να εηισημανθεΙ

• Στο σημεΙο .5} Ποσοστό OλOκληρwoης των ακαδημαίκών υποχρεώσεων του υΠΟψηφίου, με
ακρίβεια διJo δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]., το πηλΙκο ποιι npOKίImEI από το κλό.ομα
ΠOλλαιτλασιάζετaι με 100, προκειμένου να μετατραπεί σε ποσοστό.

Αριθμός ολοκληρωμένων ΠιστWΠKώνΜονάδων χ 10
Αριθμός προβλΕ11όμενωνΠιστωτικών Μον/ιδων

• Στο σημείο .6) Μέσος όρα<; βαθμοι.ογίας στα ιιπoxρεWΤΙKά μαθηματα Του Προγράμματος
Σπσιιδών, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων> πρrnει να σνμπληρωθεί ο μέσος όρος
βαθμολογίας τσιι φoιτηη'J στα μαεJήματα ποιι 'χει εξεταστεί επιτυχώς από τ/ν εγγραφή τΟυ έω<;
31.08.2020.

• Στο σημείο .7} Μόρια εισαγωγής από Πανελλήνιες Εξετι'ι.σεις. συμπληρώνο\Ι'(αι τα μόρια
εισαγωγής ΤΟυ φοιτητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Δα σιιμΠληρώνεται στις περιmώσεις
υποψηφίων ποιι έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριεΙμό θέσεων και οε ΠQ9α/Πό επιπλέον ταιι αριθμαιJ
ElCIQKrruvεισαγωγής {ΕΠΑΛ,Μοιισουλμονική Μειονότ/τα Θράκης, αναπηρίες κτλ.].

ΠαpaKaλoιJμε τυχόν ωτσρίες κοι διειικρινίσεις να υποβαλ/ο\l'(αι μέσω ηλεKτpoνΙKOiιraxιιlipoueiou στη
διεύθιινση (JropIyhiaka@iky.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ(με πλεκφονικό ταχuδρομεlο)

1. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανα/ιστήμιο Αθηνών

2. Εθνικό Μετσόβιο Πoλuτεχνείo

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Πόvτειo Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

6. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

7. Ανώτατη Σχο/..ήΚαλών Τεχνών

8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9. Πανεπιστήμιο ΜακεδονΙας

10. Πανεπιστήμιο Πατρών

11. Πανεπιστήμιο Ιωαwίνι.ιν

12. Πανεπιστήμιο Κρήτης

13. Πo/..ΙΙΤΕΧVείoΚρήτ/ς

14. ΔημοκρίτΕΙΟΠανεπιστήμιο ΘράκΤ]ς

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19. Πανεπιστήμιο Πελοποwήσου

20. Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονΙας

21. Διεθνές Πανεπιστήμιο τ/ς ΕλλιΊ.δος

22. Πανεπιστήμιο ΔUΤΙKήςΑττικής

23. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

24. Ανώτατ/ Σχολή Ποιδαγι.ιγικής και Τε)(\lο/..ογικήςΕκπαΙδευσης

25. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεοσα/..ονίκης

26. Ανώτατη Εκκλησιαστική ΑκαδΤ]μίαΑθΤ]νών

•• ε .•••x •• ρη<ΠU.ό Πρόγραμμο
Aν6τπu(η AνDρώττoνou ΔLtV<ιμ"<D~.
E• .,..,.lδ.uση .0' Δ><ΙοΙ!."" M<Ioθηcrη
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Προς;

Θέμα:

Fwd: ΈΥΥραφο !δμύμ(πο<; Κι,,,τικ,;\ν Υτωτραφιώv - Δημοαί,υοη ΠΙΝΙ"""'η<τ'lς Υ"οβολης Αιτ/αεωv στο πλαΙ"ιn της Πράξης "ΠρόΥρ...

Θέμα: Fwd:ΈΥγραφο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιων - Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολης
Αιτήσεων στσ πλαίσισ της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελων φοιτητων που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για ΙΟακαδ. έτος 2019-2020".
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm.gr>
Ημερομηνlα: 25/1/2022, 7:45 Π.μ.
Πpo~: ΤΜΗΜΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<protocol@uowm.gr>

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου μετά των συνημμένων εγγράφων.

Σας ευχαριστούμε.

--------Προωθημένο μήνυμα --------
ΈγγραΦο Ιδρύματος Κρατικων ΥΠΟτΡοΦιών- ΔημοσίΕ.υσηΠρόσκλησης Υποβολής
ΑιτήσΕων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα OΙKoνoμΙKή~Ενίσχυσης ΕπιμΕλών
φοιτητών που ανήκουν σΕΕυπαθείς κοινωνικες ομάδες για ΙΟ ακαδ. έτος
2019-2020".

Ημερομηνία; Mon. 24 Jan 2011 16:15:09 +0000
Από: ΚΥΤIΝουALEXANDRA <kl,tinou@ikl,.gr>---- ----

rector@uoa,g[ <rector@uoa.g~ vrec-admin@uoa,gr <vrec-admin@uoa.gr>, vrec-
rd@uoa.gr <vrec-rd@uoa.g~ vrec-fίn@uoa,gr <vrec-fίn@uoa.g~ vrec-
acafir@uoa.g[ <vrec-acafίr@uoa.g[:J rector@ ma ί I.ntυa.gr <rector@ ma ί I.ntυa .g[:J
cνsa lJoun@centra I.ntua.g[ ~~centra l.ntua.g[:J chatzE.@central.ntυa.g[
<chatzjL@.central.ntua.g[:J ggindi@math,ntυa.g[ <dgindi@m ath .ntυag~ r.@aua.gr
<r@aua,g[:J vr1@aua.g[ <vrl@aua.g[:J vr2@aua.g[ <vr2@aua.g[:J vr3@aua.g[
<vr3@aua.g[:J bouranto@aueb.g[ <bouranto@aueb.g[:J rector@aueb.g[
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admin@asfa.g[ <vrector-admin@asfa,g~ reetor@auth.g[ <rector@auth.gr::, vice-
rector-ec@auth.gr <vice-rector.ec@auth.gr::, vice-rector-ac@auth.g[ <vice-rector-
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<bouras@cti.g!? rector@upatras.g[ <rector@upatras.gr::, vrec_acad@upatras.gr
<νΓεο,acad@upatras.8Q. νΓεο, econ@upatras.gr <νΓεο, econ@upatras.g~
νΓεο, resd@upatras.gr <vrec_resd@upatras.gr::, pdimopoulos@upatras.gr
<pd imopoulos@upatras.gr::, νΓεο, infra@upatras.gr <vrec infra@upatras.gr::,
ma rangos@!!patras,gr <marangQΣ@ypatras,gQj IJLY.tania@uoi.gr
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<kosioris@math.uoc.gr::, vrec-research@uoc.gr <vrec-research@uoc.gr::,
pavlidis@uoc.gr:92avlidis@uoc.gr::, vrec-students@uOC.gr <vrec-
students@uoc.gr::, d,milonakis@uoc.gr <d.m IlonakiS@UOC.gr>,vrec-fin@uoc.gr
<vrec-fin@uoc.1!!Ξ':..spa noudakis@uoc.gr <spa noudakis@uoc.gr::,
rector@centra1.tuc.g[ <rector@central.tuc.gr::, vice-rector-
academ ics@central'tuC.gr <vice-rector-academics@central.tuc.gr::, vice-rector-
finance@centra1.tuc.g[ <vice-rector-t; nance@central.tuc.812:,M!!i@mred.tuc.g[
<kalli@mred.tuc.gQ::, vice-rector-resea rch@central.tuc.gr <vice--rector-
resea rch@central.tuc.g!? mzerva kis@isc.tuC.g[ <mzerνa kis@isc.tuC.gr::,
rector@duth.g[ <rector@duth.gr::, pOIV.f.!l.@med.duth.g[.::.I22!'r'ch@med.duth.1!LΞ:-
fma ris@civil.duth.gr <fmaris@civil.duth,gr>, rmsa nda I@mbg.duth.g[
<rmsandal@m bg,duth.gr::, ~gabriil@helit.duth.gr <zgabriil@helit.duth.gr::,
michal@J):hyed.duth.gr <mίchal@I!hΥed.duth.g!?ι rector@aegean.gr
<rector@aegean.gr::, vice-rector.aa@aegean.gr <vice-rector-aa@aegean.gJ2:., ~
rector-aasw@aegean.gr <vlce-reetor -aasw@aegean.gr>, vice-rector-rlll@aegean.gr
<vice-reetor-rlll@aegean.gr::, vlce-rector-fpd@aegean.gr <vice-rector-
fpd@aegean.gr::, rector@ionio.gr <rector@ionio.gr>, floros@ionio.gr
<floros@ ίοη iO.g~ vice-rector-fi@ionlo.gr <vice-rector-fi@ionlo.gr::, vice-rector-
ad m@ionio.gr <vice.rector.adm@ionio.gr::, vice-rector-ac@ionio.g[ <vice-rector-
ac@ionio.gr::, vice-rector-res@ionio.gr <vice-rector-res@ionio.gr::, {LManis@uth.gr
9ma nis@uth.gr::, zmamur@uth.gr <zmamu r@uth.gr::, vrec-rd@uth.gr <vrec-
&@uth.gr::, laliotou@uth,g[ <Ialiotou@uth.gr::, vrec-econ@uth.gr <vrec-
econ@uth.g.ιz, billinis@uth.gr <billinis@uth.gr::, vrec-academic@uth.gr <vrec-
academic@uth.gJ2:.,yj,heo@uth.gr:9'theo@uth,gr>, vrec-adm@uth.gr <vrec-
adm@uth.g!2, pstefa no@uth.gr ~pstefano@ uth.gr::, rector@hua.gr
<rector@hua.gr::, mara@hua,g[ <mara@hua.gr::, vrector acad@hua.gr
<vrector aCad@hua.gr::, vrector stud@hua.gr <vrector stud@hua.gr>,
vrector research@hua.gr<vrector research@hua.gr::, rector@UOp..,gr
<rector@uoQ;g!2, katsis@UOp":gr<katsis@uop":gr::, tsiaras@uop"'g[
<tsia ras@uop,gr::, gL@UΟQ;gr:5gL@UΟQ;εgj!Landreiomenos@hotmail,com
:5gjb andreiomenos@hotmail.com>. and reiom@UOP.J!r<andrelom@uop,gr::,
l'r'gas@UOp':.gr<Z'r'g~ UOp":g[?:,rector@uowm.gr <rector@uowm.gJ2:.,
theodou I@uowm.gr <theodou I@uowm.gr>, aspi rtou@uowm.gr
<aspirtou @uowm.g~ nsariann Idis@uowm.gr <nsariann idis@uowm.gJ2:.,
sma ropoulos@uowm.g[ <smaropoulos@uowm.g[?:, giordanidis@uowm.g[
:5giordan idis@uowm.grz:, kaissis@law.auth.gr <kaissis@law.auth.gr>,
choffίce@ihu.edu.gr <choffίce@ihu.edu,812:, saggelopou los@ihu.g[
<saggeIOp':oulos@ihU.gr>,~gg40@.gma il.com <sta magg~gma il.com>.
karapant@otenet,gr <karal)ant@otenet.gr::, kmakrIdo@ law.auth.gr
<kma krido@law.auth.gQι dba ndekas@ihu.gr <dbandekas@ihu.gr::,
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rector@uniwa.gr <rector@uniwa.gl2, vrector-academic@uniwa.gr <I/rector-
academic@uniwa.gr.;::. vrector-fj nance@ uniwa .gr <vrector.fίnance@uniwa.gl2,
vrector-ad min@uniwa,gr <vrector -admin@ uniwa ,g~ vrector-research@uniwa,gr
<vrector-resea rch@uniwa.gQ:, rector@hmu.gr <rector@hmu.gQ:,
vrectoredu@hmu.g! <vrectoredu@hmu.gr>. edraka kis@hmu.gr
<edra kakis@hmu.gl2, tman ios@hmu.gr <Imanios@hmu.&r::::,
!!.I;!apadogiaηηis@hmu.gr <npal;!adogiannis@hmu.gl2, vredorresearch@hmu,gr
<vrectorresearch@hmu.gQ:. cfloros@hmu.gr <cfloros@hmu.gι:z.
Proedros sl;!roedros@iky"gQ:.FOTlSATHANASOPOULOSsgen.director@iky"gQ:,
eirini ntroulsa <edroutsa@iky"gr>

Αξιόημες/οι Κυρίες/Κύριοι.

Σας ενημερώιιουμε όη δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6r0S46MTΛH-
Ψ9Ξ) Πρόσκληση Υποβολής Αηήσεωιι στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής
Ειι(σχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για 10 ακαδ. έτος
2019-2020".

Συνημμένα αποστέλλονται:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.:864/24.01.22 έΥΥραΦοτης Υπηρεσίας μας,
2. Ηυπ' αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟS46ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ)Πρόσκληση και
3. Το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή {word).

Με εκτίμηση,

I'!ΙΑλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιώll

ΙΔΡΥΜΑΚΡΑΤιΚΩΝΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ(ΙΚ.Υ.)

Λ. Εθνικής Ανηστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

Τ +30 210 3726302
~'ι:Ώηoυ@ίKY..:ΙIΙ www.iky.grl

- Συνημμένα:
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