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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισµού ανάδειξης ενός (01) υποτρόφου εσωτερικού για 

προπτυχιακές σπουδές ακαδηµαϊκού έτους 2012–2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήµατος «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ», που υπάγεται στην Άµεση 
διαχείριση του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 
 
             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                      ΚΑΙ                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                        
                                                                                 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τους όρους της υπ’ αριθµ.18025/9-5-1963 πράξεως δωρεάς του Επαµεινώνδα 
Πραγγαστή, 
2.Τις διατάξεις των άρθρ. 51-62 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455/τ. Α΄), 
3.Τις διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940  (ΦΕΚ 290/τ. Α΄), 
4.Το υπ’ αριθµ. 768/22-12-1964  β.δ. µε το οποίο έγινε υπαγωγή της ανωτέρω δωρεάς 
στην Άµεση ∆ιαχείριση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
5.Την υπ’ αριθµ.5/10-4-2013  Γνωµοδότηση του Συµβουλίου  Εθνικών  Κληροδοτηµάτων, 
6.Το άρθρο 3 του Π.∆.85 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 /τ.Α΄/21-06-2012). 
7.Το π.δ. υπ’αριθµ.119/25-6-2013 (ΦΕΚ Α΄153) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών».  
8.Το Π.∆. 90 «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144 /τ.Α΄/5-7-2012). 
 

Αποφασίζουµε 
  Προκηρύσσουµε διαγωνισµό από τα έσοδα του κληροδοτήµατος  «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 
ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ» για το διορισµό ως υποτρόφου ενός (01) φοιτητή ή φοιτήτριας της 
Ανώτατης  Εκπαίδευσης  Πανεπιστηµιακού  ή  Τεχνολογικού  Τοµέα  της  χώρας,  
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καταγόµενου από το Λεβίδι Αρκαδίας για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013. 
      Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον οι κατάλληλες για 
τη διενέργεια του διαγωνισµού αίθουσες είναι διαθέσιµες, διαφορετικά σε γειτονικά 
Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις  των 
άρθρ. 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940. 
    Ειδικότερα: 
    Οι υποψήφιοι εξετάζονται ως εξής: 
1.Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ανώτατης Εκπαίδευσης που εισήχθησαν: 
     Α) Με το σύστηµα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του 
Επαγγελµατικού Λυκείου (οµάδα Β΄), εξετάζονται  γραπτά  στην Νεοελληνική  Γλώσσα   
(Έκθεση - Έκφραση) και σ’ ένα ακόµα µάθηµα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του 
σχολικού έτους 2011-2012, ως ακολούθως: 

α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση. 
β)Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική 

Κατεύθυνση. 
γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι προέρχονται από το  Επαγγελµατικό Λύκειο (οµάδα Β΄). 

   Β) Με το σύστηµα του Επαγγελµατικού Λυκείου (οµάδα Α΄) εξετάζονται στα 
Μαθηµατικά Ι και στη Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ΄ τάξης του Επαγγελµατικού 
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (οµάδα Α΄)  του σχολικού έτους 2011-2012. 
   Γ) Στα Τµήµατα των Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων 
Τεχνών των Πανεπιστηµίων εξετάζονται στην εκτέλεση Εικαστικού Έργου από 
πρότυπο και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), στην ύλη της Γ΄ τάξης 
Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012.  
   ∆) Στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του  Ιονίου 
Πανεπιστηµίου, εξετάζονται σε µία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική,  
Ιταλική, Ισπανική, σύµφωνα µε δήλωσή τους και στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-
Έκθεση), στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012. 

2. Oι Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού θα 
εξεταστούν, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:     
     Α) Οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών 
Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασµένων σε 
Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς στους οποίους 
µετέχει και η Ελλάδα και είναι απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων, εξετάζονται σύµφωνα µε το  
σύστηµα του Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου που εισήχθησαν στο Τµήµα ή τη 
Σχολή που φοιτούν ως ακολούθως: 
      Γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση-Έκφραση) και σε ένα ακόµη µάθηµα στην 
ύλη της Γ΄ τάξης  Λυκείου του σχολικού  έτους 2011-2012:  
       α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση. 
       β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική 
Κατεύθυνση. 
     Β)  Οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες και απόφοιτοι Ξένων Σχολείων που λειτουργούν 
στο Εξωτερικό, εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση - Έκθεση) στην  
ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012 και σε µία από τις ξένες γλώσσες 
Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική, Ισπανική, σύµφωνα µε δήλωσή τους. 
      Η βαθµολογική κλίµακα είναι 0-20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει 
µέσο όρο βαθµολογίας και στα δύο µαθήµατα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ υποψηφίων διενεργείται δηµόσια κλήρωση.  
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Kατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού επιτρέπεται η υποβολή 
έγγραφης ένστασης εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού 
έκδοσης αποτελεσµάτων.  Αναθεώρηση γραπτών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

Το ποσό της υποτροφίας είναι διακόσια πενήντα (250) Ευρώ το µήνα και 
καταβάλλεται για εννέα (09) µήνες το χρόνο. Η δε καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από 
1-10-2012 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή 
τη Σχολή που φοιτά, εφόσον η ετήσια επίδοσή του είναι καλή, δηλ. επιτυγχάνει 
τουλάχιστον στα 3/4 των µαθηµάτων σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε ακαδηµαϊκού έτους 
που φοιτά, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται. 

Σηµειώνεται επιπλέον ότι, εάν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από 
της λήξεως των κανονικών του σπουδών, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήµατα της 
υποτροφίας, εκτός εάν για την µη λήψη του πτυχίου του συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, 
οι οποίοι θα εκτιµηθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν γνωµοδοτήσεως του 
Συµβουλίου Εθνικών Κληροδοτηµάτων. 
      Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν από την 29η Αυγούστου  
2013 και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού δηλ. µέχρι και τις 26 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη: 

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

      α.Στο Γραφείο Κληροδοτηµάτων (αριθ. Γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες 
υποδοχής του κοινού 12.00-15.00,  ή 
      β.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 Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην οποία φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που 
παρακολούθησαν στο Λύκειο και το αντίστοιχα εξεταζόµενο µάθηµα, η ξένη γλώσσα στην 
οποία  εξετάζονται (εφόσον αυτό απαιτείται), ο τόπος καταγωγής, 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, προσκοµίζει επιπλέον: 
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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 γιαγιά 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.Επικυρωµένο αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης τoυ υποψηφίου από σχολείο της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και 
διαγωγή τουλάχιστον «Κοσµία», σύµφωνα µε το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τµήµα ή τη 
Σχολή που φοιτά. 
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τµήµατος ή της Σχολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. 
5. 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 προηγούµενες σπουδές προπτυχιακού 
επιπέδου) από την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει 
λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεµηθεί προηγουµένως. Η 
Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. 
   Προκειµένου δε περί υποψηφίων των κατηγοριών 2Α και 2Β  δηλώνεται  η κατηγορία 
στην οποία ανήκουν. Όσοι από  τους υποψήφιους της κατηγορίας 2Β έχουν απολυτήριο 
της αλλοδαπής, προσκοµίζουν Βεβαίωση αναγωγής της βαθµολογίας του 
απολυτηρίου της Αλλοδαπής στην εικοσάβαθµη κλίµακα από τη ∆/νση Παιδείας 
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης  (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας (τηλ. 
210.3442291) ή από τα Γραφεία και τις ∆/νσεις ∆/θµιας Εκπ/σης της ηµεδαπής. Επιπλέον  
οι υποψήφιοι των κατηγοριών 1∆ και 2Β δηλώνουν την ξένη γλώσσα στην οποία 
επιθυµούν να εξεταστούν.  
    Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόµενα 
δικαιολογητικά µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, µπορούν να τα συµπληρώσουν και να τα 
υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ηµέρα του διαγωνισµού, ακόµη και 
πριν την έναρξή του. 
    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: 
α) δύο φορές σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών 
β) µία  φορά σε µία εφηµερίδα της Τρίπολης. 
            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                      
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1) Υπουργείο Οικονοµικών 
 ∆/νση 11η - Τµήµα Β΄- Άµεση διαχ/ση 
 Κολωνού 2 – Τ.Κ. 101 84 ΑΘΗΝΑ 
2)∆ηµοτική Ενότητα Λεβιδίου για την Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου 

  Λεβίδι Αρκαδίας  Τ.Κ. 220 02 
    Με την παράκληση να την καταχωρίσει στους πίνακες ανακοινώσεών της για να 
    λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι  και να µας στείλει αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.            
3) Πανεπιστήµια της χώρας µε την παράκληση να την τοιχοκολλήσουν  
 και να µας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
4) ΑΤΕΙ της χώρας µε την παράκληση να την τοιχοκολλήσουν 
    και να µας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
5) Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
    Ν.Ηράκλειο Αττικής 141 21 ΑΘΗΝΑ  
6) Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 
 Κέντρο Πληροφόρησης 
 Αχαρνών  417  
 111 43  ΑΘΗΝΑ  
7) Πανεπιστηµιακή Λέσχη 
 Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Σταδιοδροµίας 
 Ιπποκράτους 15 
 106 79 ΑΘΗΝΑ 
8)  Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας 
 Πλατεία Ελευθερίας 22     
     105 53  ΑΘΗΝΑ  
 9) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 Πληροφορίες και Νέες Τεχνολογίες 
 Τσόχα 36   
   115 21 ΑΘΗΝΑ 
10) Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας 
  Γραφείο Σχέσεων µε φοιτητές 
      Μητροπόλεως 12-14  
     105 63  ΑΘΗΝΑ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. ∆/νση ∆ιοικητικού 
 Τµήµα ∆ιαχ/σης και Μισθ/σίας  
     Γραφείο Κληροδοτηµάτων (20) 
2. Γ.Ε.Π.Ο. (5) 
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