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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα»
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, Τσίμαρης 
Ιωάννης  έχοντας υπόψη :

Α. Την αριθμ. 19359/20-11-1992 δημόσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, που 
δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 186/96 πρακτικό του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων.

Β. Την αριθμ. 3861/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

Δ. Την αριθμ.1200/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση όρων 
προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τα έσοδα του 
Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2021-2022».   

προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση –κατόπιν 
επιλογής – έξι (6) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε αποφοίτους Ελληνικών 
Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας 
ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε 
υποψήφιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : 

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως 
οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων. 

2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ  

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των  έξι  χιλιάδων ευρώ (6.000) € 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από 
την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της στην ιστοσελίδα του Δήμου (στη διεύθυνση  
https://www.ioannina.gr/κληροδοτήματα).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λοιποί όροι χορήγησης της υποτροφίας αναφέρονται στην με 
αριθμ.πρωτ.36076/07-04-2022, προκήρυξη υποτροφίας την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση από την παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών ή να παραλάβουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου (Οδός Αβέρωφ 3 - 
τηλ. 26513-61373) .
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Πληρ.: Β. Σκαμνέλος
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 3, 
ωάννινα τ.κ 45444
Τηλ.: 2651361373
e-mail : vskamnelos@ioannina.gr                                                                                   

https://www.ioannina.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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Ιωάννινα, 07/04/2022

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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