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           Βαθµός Ασφαλείας: 
         Να διατηρηθεί µέχρι:  

 
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   
                               ----                                                                     

    ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             Α∆Α: 
                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                       
             ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ                                  ΑΘΗΝΑ    07 / 08 / 2013                                                                           

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ                         Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ.                                       
                               ----                                                            109627 /Η 
Ταχ.δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37                                                                              
Τ.Κ-Πόλη: 151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                                             
 ΚΟΙΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 
Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη  
Τηλέφωνο: 210.3442354                                                    ΚΟΙΝ.: Όπως πίνακας   
ΦΑΞ: 210.3442365   αποδεκτών  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισµό, για µεταπτυχιακές                                             

σπουδές στο εσωτερικό, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012, από τα έσοδα του 
κληροδοτήµατος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην Άµεση διαχείριση 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

 

                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                               ΚΑΙ                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                                                          

  Έχοντας υπόψη: 

 1.Τους όρους της από 9-9-1843 ιδιόγραφης διαθήκης του Νικολάου Κρήτσκη, 

 2.Τις διατάξεις των άρθρ. 53-62 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455/τ.Α΄), 

 3.Τις διατάξεις του  β. δ. της  5-9-1940 (ΦΕΚ 290/τ. Α΄), 

 4.Την υπ’ αριθµ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 κοινή Απόφαση των Υπουργών      
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των 
εισοδηµάτων του κληροδοτήµατος Νικολάου Κρήτσκη»,        

 5.Τις υπ’ αριθµ.6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου  Αθηνών,   

 6.Την υπ’ αριθµ. 19/20-6-2012 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εθνικών Κληροδοτηµάτων,                

 7.Το άρθρο 3 του Π.∆.85 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 /τ.Α΄/21-06-2012). 
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  8.Το Π.∆. 86 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141 /τ.Α΄/21-06-2012).  

  9.Το Π.∆. 90 «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144 /τ.Α΄/5-7-2012). 

                         

                                               A π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

     Προκηρύσσουµε για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, τη χορήγηση επτά (7) 
υποτροφιών σε πτυχιούχους των Πανεπιστηµίων της χώρας καταγόµενους από τις 
Σπέτσες και την Ύδρα για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήµια 
της χώρας, µε επιλογή, µε κριτήριο το βαθµό του Πτυχίου, σε βάρος των εσόδων του 
κληροδοτήµατος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις 
ανά περιοχή µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για 
προπτυχιακές σπουδές. Oι υποτροφίες χορηγούνται µε την κατανοµή που θα προκύψει 
από τις κενές θέσεις ανά τόπο καταγωγής µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού για τις 
προπτυχιακές σπουδές:  

1. Πέντε ( 5 ) υποτροφίες για καταγόµενους από τις Σπέτσες  

2. ∆ύο ( 2 ) υποτροφίες για καταγόµενους από την Ύδρα  

     Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους Πανεπιστηµίων της χώρας, οι οποίοι έχουν 
τον υψηλότερο βαθµό Πτυχίου, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε 
εγκεκριµµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ 
υποψηφίων (από τον ίδιο τόπο καταγωγής) διενεργείται δηµόσια κλήρωση. 

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το µήνα και η καταβολή της 
υποτροφίας αρχίζει από το Σεπτέµβριο του 2011 ή από την έναρξη του εξαµήνου του 
ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. 

Η υποτροφία διαρκεί µέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών,  εφόσον 
επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήµατος και η πορεία των σπουδών είναι πολύ καλή. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία επιλογής µπορούν από την 28η 
Αυγούστου  2013 και το αργότερο µέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη:  

1) Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων σε ένα από τα εξής γραφεία: 

 --Στο Γραφείο Κληροδοτηµάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες 
υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή 

 --Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες 
υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.  

2)Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά ταχυδροµικά, το αργότερο 
µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (µε αντίστοιχη 
σφραγίδα ταχυδροµείου) µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά στην εξής 
ταχυδροµική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆/νση ∆ιοικητικού, 
Τµήµα ∆ιαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο Κληροδοτηµάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος 
όροφος) Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.151 80 Μαρούσι. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί 
ενδέχεται να τους ζητηθεί. 

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τµήµα ή η Σχολή των 
Πανεπιστηµίων από τα οποία αποφοίτησαν, ο τόπος καταγωγής, το Ίδρυµα στο οποίο 
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θα σπουδάσουν, οι σπουδές που θα κάνουν, η διεύθυνση κατοικίας τους,  το τηλέφωνο 
(σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (αν υπάρχει).     

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1)Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήµατα. 

2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου από την 
οποία θα προκύπτει: 

α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 36 χρόνων 

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου 
(δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω. 

 Σηµειώνεται ότι: 

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόµενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν   
προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκοµίσει επιπλέον: 

 ή Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) 
ΚΑΙ  του    γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόµενος 
ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, 

 ή Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του 
και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης 
του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόµενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του 
υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόµενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν 
βρίσκεται εν ζωή, προσκοµίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική 
Πράξη Θανάτου.    

3) Αντίγραφο Πτυχίου του υποψηφίου επικυρωµένο, µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 
(Πολύ Καλά). 

4) Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθµητικός 
βαθµός του Πτυχίου του υποψηφίου. 

5) Βεβαίωση του αρµόδιου Πανεπιστηµίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε 
εγκεκριµµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν 
έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές 
και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούµενο αντίστοιχα µεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει 
λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωµα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεµηθεί 
προηγουµένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί-Yποτροφίες/ Υποτροφίες-Κληροδοτήµατα. 

Σηµειώνεται ότι το Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 
παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία µας.                           
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    Το κείµενο της Προκήρυξης να καταχωρισθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-
Κληροδοτήµατα.  

   Περίληψη της παραπάνω Προκήρυξης να δηµοσιευθεί δύο φορές σε δύο ηµερήσιες 
εφηµερίδες των Αθηνών. 

 

            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                            

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      

                                                                            

 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
1)Υπουργείο Οικονοµικών 
∆/νση 11η-Τµήµα Β΄- Άµεση ∆ιαχ/ση 
Κολωνού 2-Τ.Κ. 101 84  ΑΘΗΝΑ 

 2) Πανεπιστήµια της χώρας µε την παράκληση να την καταχωρίσουν στους πίνακες    
     ανακοινώσεών τους και να µας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
 3) ∆ήµος Ύδρας – στην Ύδρα 
Με την παράκληση να την καταχωρίσει στους πίνακες ανακοινώσεών του για να            

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να µας στείλει αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
 4) ∆ήµος Σπετσών – στις Σπέτσες 
Με την παράκληση να την καταχωρίσει στους πίνακες ανακοινώσεών του για να 

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να µας στείλει αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
 5) ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς-Ζαγορά Μαγνησίας  Τ.Κ. 370 01 
    Με την παράκληση να την καταχωρίσει στους πίνακες ανακοινώσεών της για να 
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να µας στείλει αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 
 6) Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 
    Κέντρο Πληροφόρησης 
    Αχαρνών 417  Τ.Κ. 111 43  ΑΘΗΝΑ 
 7) Εφηµερίδα «Φωνή της Ύδρας»   
   Ευριπίδου 63   Τ.Κ. 176 75  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 8) Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας 
   Γραφείο Σχέσων µε φοιτητές 
   Μητροπόλεως 12-14   Τ.Κ. 105 63  ΑΘΗΝΑ 
 9) Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας 
    Πλατεία Ελευθερίας 22  Τ.Κ. 105 53  ΑΘΗΝΑ 
 10) Χορωδία και ορχήστρα Νέων Παλαιού Φαλήρου 
     ∆ελφών 6  Τ.Κ.  175 62 Παλαιό Φάληρο 
 11) Πανεπιστηµιακή Λέσχη 
     Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Σταδιοδροµίας   
     Ιπποκράτους  15  Τ.Κ. 106 79  ΑΘΗΝΑ 
 12) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
    Πληροφορίες και Νέες Τεχνολογίες 
     Τσόχα 36  Τ.Κ. 115 21  ΑΘΗΝΑ 

    
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1.∆/νση  ∆ιοικητικού 
Τµήµα ∆ιαχείρισης και Μισθ/σίας  
Γραφείο Κληροδοτηµάτων (20)  
2.Γ.Ε.Π.Ο. (5) 
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