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Αθήνα 28/11/2012
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
149789/Η

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

KOIN.: Όπως Πίνακας
Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαέξι (16) υποτρόφων εσωτερικού,
σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, από τα έσοδα του κληροδοτήματος
«ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου
Οικονομικών.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤιΣΜον ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜον

Σύμφωνα με:
1,Την από 16-9-1829 επιστολή του Νικολάου Ζωσιμά,
2.Τις υπ' αριθμ. 851711979, 878011985, 1077911989 και 658811997 αποφάσεις του
Εφετείου Αθηνών,
3.Τις διατάξεις των αρθρ. 51-62 του α.ν. 203911939 (ΦΕΚ Α' 455),
4.Τlς διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α' 290),
5.Την υπ' αριθμ. 1048796/22501ΒΟ01112-5-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού των ειδικότερων
όρων αξιοποίησης της περιουσίας του κληρ/τος Αφών Ζωσιμά,
6.Την υπ' αριθμ. 1319-5-2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων,
7.Το Π.δ. υπ'αρlθμ.86121-6-2012 (ΦΕΚ Α'141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
8.Το Π.δ. υπ'αρlθμ.9ΟΙ5-7-2012(ΦΕΚΑ'144)«Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ

ΖΩΣΙΜΑ» για τη χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών εσωτερικού, για το σχολικό και
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, με την ακόλουθη κατανομή:

http://:www.minedu.gov.gr


1.Τέσσερεlς (4) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων και
της Κόνιτσας με βαθμό Απολυτηρίου Γ τάξης Γυμνασίου ή Αποδεικτικού Σπουδών
προηγούμενης τάξης «Άριστα» ή «Πολύ Καλά».
2.Τέσσερεlς (4) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, οι οποίοι κατάγονται από την Ήπειρο και έχουν βαθμό
Απολυτηρίου από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Άριστα» ή «Πολύ
Καλά».
3.0κτώ (8) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιακού Τομέα της χώρας, οι οποίοι κατάγονται από την Ήπειρο και έχουν
βαθμό Απολυτηρίου από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Άριστα» ή «Πολύ
Καλά».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας της 2ης και 3ης κατηγορίας των
διαγωνιζομένων, (ξεχωριστά ανά κατηγορία), προηγούνται στον πίνακα αποτελεσμάτων οι
έχοντες βαθμό Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Άριστα» και ακολουθούν οι
έχοντες βαθμό «Πολύ Καλά». Σε περιπτώσεις δε που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι
με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά», διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2013 και ώρα 08.00 στο
κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 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 άρθρο 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.
Ειδικότερα:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται ως εξής
1.01 μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) :

Α)Οι μαθητές της ΑΎάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται
στα Μαθηματικά και στη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση της Γ Τάξης Γυμνασίου στην ύλη
του σχολικού έτους 2010-2011.

Β)ΟI μαθητές της Β' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται
στην Άλγεβρα και στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2010-2011.

Γ)01 μαθητές της Γ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται
στην Άλγεβρα και στη Νεοελληνική Γλώσσα της S' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2010-2011.

Δ)ΟI μαθητές της Δ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών
εξετάζονται στην Άλγεβρα και στη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ τάξης των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών στην ύλη του σχολικού έτους 2010-2011.

Ε)ΟI μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εξετάζονται στη
Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά (μαθήματα τα οποία .έχουν διδαχτεί κατά το
πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο, Ημερήσιο ή
Εσπερινό) στην ύλη του σχολικού έτους 2010-2011.
2.01 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
(Έκφραση- Έκθεση) και σ' ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ τάξης Λυκείου του
σχολικού έτους 2010-2011, 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 11, όσοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ομάδα Β').
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Β) Με το σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (ομάδα ΑΊ εξετάζονται
στα Μαθηματικά Ι και στη Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ τάξης του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΛΛ.) (ομάδα Α.) του σχολικού έτους 2010-2011.

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-.Εκθεση), στην ύλη της Γ τάξης Λυκείου του
σχολικού έτους 2010-2011.

Δ) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική, Ισπανική, σύμφωνα με δήλωσή τους και στην Νεοελληνική Γλώσσα ("Εκφραση-
Έκθεση), στην ύλη της Γ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011.

3.01 Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού
εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:

Α)ΟI υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών
Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων, αποσπασμένων σε
Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς 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 2010-2011:

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-.Εκθεση) στην
ύλη της Γ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011 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 διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κατά 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 εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ το μήνα για τους μαθητές

των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΛΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΛΣ.) και
διακόσια (200) ΕΥΡΩ το μήνα για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από το Σεπτέμβριο του 2011 ή από την έναρξη

των σπουδών στο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών
σπουδών των υποτρόφων στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΛΛ.) ή στην Επαγγελματική
Σχολή (ΕΠΛΣ.) ή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που φοιτούν, εφόσον η ετήσια
επίδοση τους είναι καλή, δηλαδή οι μεν μαθητές επιτυγχάνουν σε όλα τα μαθήματα του
έτους, οι δε φοιτητές επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που
προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ή της
Σχολής που φοιτούν, σε κάθε εξεταστική περίοδο, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 4 Μαρτίου 2013
και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια
του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 3 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη:
1)Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ένα από τα
παρακάτω γραφεία:
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--Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 20ς όροφος) κατά τις ώρες
υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή
--Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0044, 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, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο
Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 20ς 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 Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) ή η
Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) ή το Τμήμα ή η Σχολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων στο οποίο 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/n ροκηρύξεις -Διαγωνισμοί- ΥποτροφίεςlΥποτροφίες -Κλη ροδοτή ματα,
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.α) Για τους μαθητές, Επικυρωμένο Αποδεικτικό Σπουδών της προηγούμενης τάξης,
προκειμένου για μαθητές της Β' και Γ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και
της Δ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών καθώς και της Α' και Β'
τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), ή επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Γ
τάξης Γυμνασίου, προκειμένου για μαθητές της Α' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.), με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».

β) Για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επικυρωμένο αντίγραφο του Τίτλου
Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ
Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο
Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν.
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4.α)Για τους μαθητές, Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Επαγγελματικό Λύκειο
(ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων ή της
Κόνιτσας.

β)Για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και
φοιτούν σε Τμήμα ή Σχολή των Ανώτατων Εκπ/κών Ιδρυμάτων της χώρας.
5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ ΑΊ5) 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 έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η
Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
www.minedU.goV.gr/nροκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες!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 και μόνο για τους σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προκειμένου δε περί υποψηφίων των κατηγοριών 3 Α και 3 Β δηλώνεται η
κατηγορία στην οποία ανήκουν. Όσοι από τους υποψήφιους της κατηγορίας 3 Β έχουν
απολυτήριο της αλλοδαπής, προσκομίζουν Βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας tou
απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Δ/νση Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας (τηλ.
210.3442291) ή από τα Γραφεία και τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής.
Επιπλέον οι υποψήφιοι των κατηγοριών 2 Δ και 3 Β 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.gον.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες!Υποτροφίες-
Κληροδοτήματα.

Περίληψη της παραπάνω Προκήρυξης να δημοσιευθεί:
α) δύο φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
β) μία φορά σε μία εφημερίδα των iwaWivwv

και σε μία εφημερίδα της Ηγουμενίτσας.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πιστό Αντίγραφο
. Α,πό τ Δ ιlB.uvgFΓΔtοtκητιffΟU
Τμ ιεκπΙσης & πρωΤOKόλ/O~

)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση 11η - Τμήμα 8'- Άμεση διαχ/ση
Κολωνού 2 - ΤΚ 1ΟΙ 84 ΑΘΗΝΑ

2) Δ1νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
με την παράκληση να την κοινοποιήσουν
στα ΕΠΑ.Λ.και τις ΕΠΑ.Σ. lωαννίνων, Κόνιτσας
και Ηγουμενίτσας και να μας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

3) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Κέντρο Πληροφόρησης
Αχαρνών 417
11143 ΑΘΗΝΑ

4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ της χώρας με την παράκληση να την τοιχοκολλήσουν
και να μας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

5)ΤΕI της χώρας με την παράκληση να την τοιχοκολλήσουν
και να μας στείλουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

6) Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Ν.Ηράκλειο Αττικής 141 21 ΑΘΗΝΑ

7)Πανεπιστημιακή Λέσχη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Σταδιοδρομίας
Ιπποκράτους 15
10679 ΑΘΗΝΑ

8) Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
Πλατεία Ελευθερίας 22
10553 ΑΘΗΝΑ

9) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πληροφορίες και Νέες Τεχνολογίες
Τσόχα 36 - ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ

1Ο) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Γραφείο Σχέσεων με φοιτητές
Μητροπόλεως 12-14
10563 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Διοικητικού

Τμήμα Διαχ/σης και ΜισθΙσίας
Γραφείο Κληροδοτημάτων (20)

2. Γ.Ε.Π.ο. (5)
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