
 1
 

 

  

 

               

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες   22 / 7 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 22104 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Κ. Καραμανλή 1 

Πληρ.: Κελεφού Αμαλία 

Τηλ.: 23213-50153 (εσωτ.153) 

Fax : 23213-50153 

Email.: amalia@serres.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

 

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 294/2019 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και  σύμφωνα  με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του 

Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ'αριθμ.22/15-1-1980 

πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του  

Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013) και του Κ.Δ. 18/23-8-1941. 

ΧΟΡΗΓΕΙ 

Από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη,   κατόπιν επιλογής,  

μία (1) υποτροφία  σε άρρενα δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της  

Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετή 

φοιτητή όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Ο υποψήφιος για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από το ότι πρέπει να είναι 

δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της  Δημοτικής Κοινότητας Νέου 

Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ. Παππά,  θα πρέπει να πληροί και τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι και 36 ετών. 
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2. Να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο  της πόλης των Σερρών. 

3. Να έχει εισαχθεί σε Τμήμα  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

4. Να  είναι αποδεδειγμένα άπορος. 

 (Ως άπορος νοείται, αυτός που το οικογενειακό του εισόδημα δεν ξεπερνά το 

ποσό των 6.000,00€, προσαυξανόμενο κατά 1200,00€ για κάθε εξαρτώμενο άτομο, 

σύμφωνα με το ΦΕΚ908/τΒ’/4-4-2016, άρθρο 6, παρ2, περ.Β’, σύμφωνα με το 

σχετικό πίνακα και παρ. 3 και 4.) 

5. Να έχει λάβει τουλάχιστον βαθμό άνω του 18 κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου 

και να έχει διαγωγή κοσμιωτάτη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας κληροδοτήματος Ιωάννη 

Αποστολίδη,  θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών, 

γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Κελεφού Αμαλία),  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

α)  Αίτηση,  (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το Τμήμα Προσόδων, που επέχει 

και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε 

λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομιά, 

κληροδοσία ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη 

υποτροφία). 

β) Επίσημο Πιστοποιητικό Εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα  Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου  (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το τμήμα Προσόδων 

για λογαριασμό του υποψηφίου) 

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο  απολυτηρίου Λυκείου Σερρών  

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

στ) Πιστοποιητικό γέννησης και  Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δημότης της Δ.Κ. Σερρών ή της Δ.Κ. Νέου Σκοπού 

του Δήμου Εμμ. Παππά. 

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 που αφορά 

εισοδήματα έτους 2017 του ιδίου του  υποψηφίου (εφόσον δεν είναι προστατευόμενο 

μέλος και συνεπώς έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης) και της οικογένειας του.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση ως 

προστατευόμενο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχει 

υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ έτους 2017 και δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων  που έχουν υποβληθεί με το έντυπο Ε9 του ιδίου του υποψηφίου 

και της οικογενείας του   συνοδευόμενα από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι 

τα στοιχείο είναι αληθή. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019 κατά τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες στο  Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-

50153 κα. Κελεφού Αμαλία). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση,  θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Σερρών μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο 

διαθέτης του Δήμου Σερρών, Ιωάννης Αποστολίδης και αποτελείται από τον  

Δήμαρχο Σερρών κ. Αγγελίδη Πέτρο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,  κ. Τενεκετζή Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κ. Γαλάνη Στέργιο. 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο πίνακας που θα περιέχει το όνομα αυτού που θα έχει  επιλεγεί ως υποτρόφου από 

την Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, θα 

αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερρών,  προκειμένου να λάβουν 

γνώση οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στους οποίους επιτρέπεται η κατάθεση τυχόν 

ένστασης κατά του αποτελέσματος της επιλογής ( άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8-

1941). 

Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών μέσα σε διάστημα 

δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την ανάρτηση του ως άνω πίνακα επιλογής. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αποκλείονται της επιλογής όσοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη χορήγηση 

της υποτροφίας. 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 

ευρώ ετησίως. 

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2018 -

2019 (συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2018)  και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 

των  βασικών κανονικών σπουδών του υποτρόφου στο τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης 

δια την αποπεράτωση των σπουδών. Μόνο ανωτέρα βία π.χ. ασθένεια, που θα 

αποδειχθεί και θα κριθεί δεόντως θα δικαιολογήσει την παράταση των 

πανεπιστημιακών σπουδών των σπουδαστών και αυτή μόνο για ένα έτος, άλλως 

διακόπτεται η υποτροφία και με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος: 

α)  Δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου - σύμβασης της υποτροφίας του και 

τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του  Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013), όπως και 

του άρθρου 29 του Κ.Δτος 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ 
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κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νομικά 

ή φυσικά πλην του Κράτους» 

β) Για τη συνέχιση της υποτροφίας του,    για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος,  θα 

πρέπει να αποδεικνύει την καλή πρόοδο των σπουδών του, με πιστοποιητικό του 

Τμήματος της Σχολής που θα προσκομίζεται μετα το πέρας της εξεταστικής περιόδου 

του Σεπτεμβρίου στο Τμήμα Λογιστηρίου, από το οποίο να βεβαιώνεται ότι τα 

οφειλόμενα μαθήματα δεν ξεπερνούν τον αλγόριθμο v + 1 όπου v ο αριθμός του 

έτους φοίτησης επιπλέον ενός μαθήματος, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 

σπουδών του τμήματος της Σχολής, με εξαίρεση μόνο λόγους σοβαρής ασθένειας οι 

οποίοι θα τεκμηριώνονται επαρκώς και ως εκ τούτου ο ανωτέρω αλγόριθμος δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται κάθε μήνα, με καταβολή του ποσού από την  

Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 

«Ιωάννη Αποστολίδη».  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία θα διακοπεί εάν: 

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί από την τριμελή Επιτροπή που 

όρισε ο διαθέτης του Δήμου Σερρών, ότι δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με την 

βεβαίωση σπουδών του τμήματος που φοιτεί 

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του 

υποτρόφου. 

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της 

υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Δήμο Σερρών,  εντός 2 

μηνών το αργότερα από τη διακοπή.  

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομιά, 

κληροδοσία η Δωρεά για  τις ίδιες  σπουδές 

ε) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη, τους 

Νόμους του Κράτους. 

ζ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος 

η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος 

Σε περίπτωση  διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε 

γεννάται δικαίωμα  αποζημίωσης υπέρ του υποτρόφου, εφόσον συντρέξει κάποια 

απο τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις υπό στοιχεία γ’, δ’ και ε’, ή συντρέξει 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής του ποσού της υποτροφίας, ο υπότροφος 

οφείλει να επιστρέψει στον Δήμο Σερρών ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έλαβε 

ως υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 58 

και 60 του Α.Ν. 2039/39 ή σε οποιαδήποτε τυχόν διάταξη η οποία θα τεθεί σε ισχύ 

και θα αφορά το θέμα της επιστροφής του χρηματικού ποσού της υποτροφίας. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

α) Αν ο υπότροφος μεταγραφεί σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή σε περίπτωση 

μεταβολής σχολής ή τμήματος για τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να 

συνεναίσει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

β) Ο υπότροφος, υποχρεούται  να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα 

(1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του 

σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης. 

γ) Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο, 

θα αναγκαστεί να επιστρέψει στο κληροδότημα ολόκληρο το  ποσό που έλαβε ως 

υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος. 

ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Η τελική έγκριση του πρακτικού επιλογής του υποτρόφου, εναπόκειται στην 

αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ο 

οποίος με απόφαση του ανακηρύσσει τον διοριστέο υπότροφο του κληροδοτήματος. 

 


