
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 ΕΞΙ (6) ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

του Κληροδοτήματοσ «Ελευθ. Μπάρκα» 
για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2020-2021 

 Ο αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ περί των κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν, Φϊτιοσ Βάββασ  

ζχοντασ υπόψθ : 

Α. Τθν αρικμ. 19359/20-11-1992 δθμόςια διακικθ τθσ Ελευκερίασ Μπάρκα, που 
δθμοςιεφτθκε με το αρικμ. 186/96 πρακτικό του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων 

Β. Τθν αρικμ. 3861/2010 απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν 

Γ. Τισ διατάξεισ του Ν. 4182/2013 «Κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν 
κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ αρ. 185/Αϋ/10.09.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

Δ. Τθν αρικμ.958/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ όρων 
προκιρυξθσ υποτροφίασ εξωτερικοφ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, από τα ζςοδα του 
Κλθροδοτιματοσ «Ελευκ. Μπάρκα» ζτουσ 2020»     

προκθρφςςει από τα ζςοδα του Κλθροδοτιματοσ «Ελευκ. Μπάρκα» τθ χοριγθςθ –κατόπιν 

επιλογισ – ζξι (6) υποτροφιών για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 ςε αποφοίτουσ Ελλθνικϊν 

Πανεπιςτθμίων για μεταπτυχιακζσ ι μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ εξωτερικοφ, χρονικισ διάρκειασ 

ενόσ (1) ι δφο (2) ετϊν ανάλογα με το πρόγραμμα ςπουδϊν που κα κατατεκεί από τον κάκε 

υποψιφιο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ     

 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ :  

1. Να είναι Ελλθνικισ Εκνικότθτασ και Ηπειρωτικισ καταγωγισ, ανεξαρτιτωσ 

οικονομικισ καταςτάςεωσ των υποψθφίων.  

2. Να είναι πτυχιοφχοι Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου με βακμό πτυχίου ΑΡΙΣΑ   

Το ποςό τθσ υποτροφίασ κατά ζτοσ ανζρχεται ςτο φψοσ των  ζξι  χιλιάδων ευρώ (6.000) €  

Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων : εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακϊν θμερϊν και αρχίηει από 
τθν επομζνθ τθσ δθμόςιασ ανακοίνωςθσ τθσ  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (ςτθ διεφκυνςθ  
https://www.ioannina.gr/κλθροδοτιματα). 

Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και οι λοιποί όροι χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ αναφζρονται ςτθν με 
αρικμ.πρωτ.  /04-12-2019, προκιρυξθ υποτροφίασ τθν οποία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν 
γνϊςθ από τθν παραπάνω αναφερόμενθ ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν ι να παραλάβουν κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το Τμιμα Κλθροδοτθμάτων του Διμου (Οδόσ Αβζρωφ 3 - τθλ. 
26513-61373) . 

Ιωάννινα, 04/12/2020 
 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
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