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Σήλνο, 24 Ννεκβξίνπ 2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Παλειιελίνπ Ιεξνύ Ιδξύκαηνο Επαγγειηζηξίαο Σήλνπ έρνπζα
ππόςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 3136/1955 (ΦΕΚ Α 35) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ’ αξηζκ.
59/75 Καλνληζκνύ (ΦΕΚ Α 4) πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 349/76
(ΦΕΚ Α 149).
2) Απόθαζε ηεο από ηελ ππ’ αξηζκ. 24/2011 ζπλεδξίαζε,

πξνθεξύζζεη
ηε ρνξήγεζε κεληαίσλ ππνηξνθηώλ ζε απόξνπο θαη ρξεζηνήζεηο ζπνπδαζηέο Αλώηαηεο θαη
Αλώηεξεο Εθπαίδεπζεο θη ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εζσηεξηθνύ, Μέζεο επαγγεικαηηθήο κεηαιπθεηαθήο
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαη ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ πνπ πξνηάζεθαλ από ην
Πξνπαξαζθεπαζηηθό ρνιείν Καιώλ Σερλώλ Παλόξκνπ Σήλνπ, θαζώο θαη γηα κεηαπηπρηαθέο ή
δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012.
Οη ππνηξνθίεο ζα ρνξεγεζνύλ ζε Σήληνπο ζπνπδαζηέο, εγγεγξακκέλνπο ζην Δήκν Σήλνπ, ησλ
αλσηέξσ ζρνιώλ ή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ ζηελ Τπεξεζία ηνπ Π.Ι.Ι.Ε.Σ,
ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ Πέμπηη 29-12-2011, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Εηδηθό έληππν αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία ηνπ Ιεξνύ Ιδξύκαηνο.
2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Δήκνπ Σήλνπ ζην όλνκα ησλ γνλέσλ
ηνπ ζπνπδαζηή, πεξί αδπλακίαο αληηκεηώπηζεο ηεο δαπάλεο ζπνπδώλ κε δηθά ηνπο
νηθνλνκηθά κέζα.
3. Θεσξεκέλν αληίγξαθν δήισζεο Ε9 έηνπο 2005 ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αηηνύληνο
ζπνπδαζηή, εθόζνλ ππάξρεη, θαζώο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή.
4. Θεσξεκέλα αληίγξαθα δήισζεο Ε1 έηνπο 2011 θαη ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνύ ηεο Εθνξίαο
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αηηνύληνο ζπνπδαζηή, εθόζνλ ππάξρνπλ.
5. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ ζπνπδαζηή ζην Δεκνηνιόγην ηνπ Δήκνπ Σήλνπ.
6. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ από ην νπνίν λα εκθαίλεηαη όηη ν αηηώλ ζπνπδαζηήο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012.
7. Πηζηνπνηεηηθό ρξεζηνήζεηαο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Εθεκέξην ηεο Ελνξίαο ζηελ νπνία είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ζπνπδαζηήο.
Σο πιζηοποιηηικό εγγραθής ηοσ ζποσδαζηή ζηο Δημοηολόγιο ηοσ Δήμοσ Σήνοσ, θα
αναζηηηθεί ασηεπάγγεληα από ηην Τπηρεζία ηοσ Ιερού Ιδρύμαηος.
Τπνηξνθίεο ζα ρνξεγεζνύλ ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη γηα έλα επηπιένλ έηνο, γηα ηηο θύξηεο ζπνπδέο
θαη γηα έλα επηπιένλ εμάκελν γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο, πέξαλ ησλ εηώλ θνίηεζεο, εθόζνλ απηέο δελ
έρνπλ νινθιεξσζεί.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ Π.Ι.Ι.Ε.Σ.
Επάγγεινο Παξαζθεπάο - Γθίδεο

