ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της απονομής των πρώτων
υποτροφιών, από την επανασύστασή του.
Συνολικά υπέβαλαν αίτηση είκοσι εφτά (27) υποψήφιοι, αναλυτικά και ανά
κατηγορία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και
Υποτροφιών, αφού έλαβε υπόψη του :
.
α) την προκήρυξη των υποτροφιών του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2021,
β) τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων σε όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με τον
ανωτέρω πίνακα και .
.
γ) την εισήγηση της επιτροπής χορήγησης υποτροφιών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
1 / 21 – 08 – 2020 απόφαση του Προέδρου του Α.Ι.Σ.Κ.Υ. και αποτελείται από την κ. Βελιώτη
Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, τον κ. Λεοντάρη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον κ. Σίδερη Δημήτριο, τ. Γενικό Γραμματέα
του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., με την 12 / 06 – 10 – 2020 Πράξη του, ανακηρύσσει υποτρόφους για το
ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, τους παρακάτω υποψήφιους ανά κατηγορία.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους που
υπέβαλαν αίτηση για να τύχουν υποτροφίας από το Ίδρυμα και εύχεται σε όλους,
πρώτα απ’ όλα υγεία, ατομική και οικογενειακή και καλή συνέχιση των σπουδών τους.
Από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην διαδικασία και δεν έλαβαν
υποτροφία, μπορεί να ασκηθεί ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΑΙΣΚΥ, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα
από σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
και ώρα 24.00. Οι τυχόν ενστάσεις, θα υποβληθούν αποκλειστικά με email, στην ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις. Εκπρόθεσμες ενστάσεις, δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Όσοι από τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση, δεν έτυχαν υποτροφίας και
επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν, στο τηλέφωνο
6980302020 (κ. Δημήτρη Σίδερη), προκειμένου να τους αποσταλεί εγγράφως στο
προσωπικό τους email, η αιτιολογία της μη επιλογής τους.
Ναύπλιο, 7 Οκτωβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
.
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