
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
                Κοινωφελές ίδρυμα
          Γιαμαλάκη 11-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
               Τηλ. 2810-342808 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 2.500 ΕΚΑΣΤΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» 
που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Γιαμαλάκη 11) και εκπροσωπείται 
νόμιμα,  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  στα  πλαίσια  της  «ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ»     για το ακαδημαϊκό έτος 2010-1011 δώδεκα (12) 
υποτροφίες  ποσού  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  Ευρώ  (2.500)  έκαστη, 
εφάπαξ  καταβαλλόμενες  σε  προπτυχιακούς  φοιτητές  του  τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Α. ΟΡΟΙ

 Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά 
έτη φοίτησης στο Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης. Πρέπει επίσης 
να μην είναι ήδη υπότροφος και να μην είναι κάτοχος του πτυχίου της 
Ιατρικής Σχολής,  ούτε να επιχορηγείται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο για το 
ακαδημαϊκό  έτος  διαρκείας  της  υποτροφίας  από  οποιονδήποτε  άλλο 
φορέα (ενδεικτικά: ίδρυμα, πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
Δημόσιο ή άλλον).

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κριτήρια για την επιλογή των υποτρόφων θα αποτελέσουν:
 1) η βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου,  όπως αυτή προκύπτει και 
αποδεικνύεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας της γραμματείας 
του  Τμήματος,  των  μαθημάτων  στα  οποία  επιτυχώς  εξετάστηκε  ο 
φοιτητής του Τμήματος και
 2) κριτήρια οικονομικής-κοινωνικής καταστάσεως του υποψηφίου, όπως 
αυτά προκύπτουν από το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων 
του φοιτητή ή άλλα δημόσια έγγραφα που θα προσκομιστούν εις επίσημα 
αντίγραφα.
3)  Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίζεται και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου. 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



 1) Η  επιλογή  των  υποψηφίων  θα  γίνει  από  το  Δ.Σ.  του  Ιδρύματος 
συνεκτιμωμένων των ως άνω κριτηρίων.  Το πενταμελές  Δ.Σ. επιλέγει 
τους  υποτρόφους  με  απόφασή  του  που  λαμβάνεται  κατά  πλειοψηφία, 
κατά την  απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του.
2) Η προκήρυξη των υποτροφιών δημοσιεύεται σαράντα πέντε ημέρες 

προ  της  ημερομηνίας  επιλογής  σε  δύο  αθηναϊκές  εφημερίδες   μία 
φορά,  και  σε  δύο  τοπικές  εφημερίδες  ημερήσιας  κυκλοφορίας  δύο 
φορές.

3) Ημέρα επιλογής ορίζεται η  6η Μαϊου 2011  και ώρα 6-8 μ.μ.  στα 
γραφεία του Ιδρύματος (Γιαμαλάκη 11, Ηράκλειο Κρήτης).
4) Η  υποβολή αιτήσεων  και  δικαιολογητικών  ως  ανωτέρω θα  γίνεται 
δεκτή από την 4  η   Απριλίου 2011  έως και την   15  η   Απριλίου 2011   και 
ώρες  10-12π.μ.  στο  επί  της  οδού Βλαστών 2  δικηγορικό  γραφείο  της 
πληρεξουσίας δικηγόρου του Ιδρύματος Ευαγγελίας Στυλ. Φιοράκη  (τηλ. 
2810-286955).

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Γρύλλος                                                      Αιμιλία Κανακάκη


