ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών
Κτιρίων και Υποτροφιών”, λαμβάνοντας υπόψη :
α) την υπ’ αριθμ. 18/2020 Πράξη του Δ.Σ. του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., με θέμα: “Ψήφιση
Προϋπολογισμού του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., οικονομικού έτους 2021 ” ,
β) το υπ’ αριθμ. 228916/15-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα : “Έγκριση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγγελοπούλειον Ίδρυμα
Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών”,
γ) την υπ’ αριθμ. 14/24-09-2021 πράξη του Α.ΙΣ.Κ.Υ.
δ) την υπ’ αριθμ. 34/24-09-2021 Προκήρυξη Υποτροφιών του Α.Ι.Σ.Κ.Υ.,
ακαδημαϊκού . έτους 2021 – 2022.
ε) το υπ’ αριθμ. 6592/30-09-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
.
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα : “Έγκριση της υπ’ αριθμ.
34/24- 09-2021 Προκήρυξης Υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2021 2022, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγγελοπούλειον Ίδρυμα Σχολικών
Κτιρίων και Υποτροφιών”.
στ) την υπ’ αριθμ. 01/21-08-2020 πράξη του Α.ΙΣ.Κ.Υ. και
ζ) το από 23-11-2021 πρακτικό της εισηγητικής επιτροπής απονομής
υποτροφιών του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022,
με την 17/03-12-2021 Πράξη του, αποφασίζει :
Ανακηρύσσει ως προσωρινούς υποτρόφους του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., ακαδημαϊκού έτους
2021 – 2022, ανά κατηγορία και απονέμει υποτροφίες, στους :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
•

•

Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 160784, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000,00 €) εφάπαξ, δεδομένου ότι το Μεταπτυχιακό του είναι στο
εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νομική Σχολή Τεχνών,
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Εδιμβούργου), είναι μονοετές, έχει συνολικό ποσό διδάκτρων 24.000,00 £
(λίρες στερλίνες Αγγλίας) και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΙ 797848, συνολικού ποσού χιλίων ευρώ
(1.000,00 €) εφάπαξ, δεδομένου ότι το Μεταπτυχιακό της είναι στο

Ε.Κ.Π.Α, - Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Νοσηλευτικής, είναι διετές και
έχει συνολικό ποσό διδάκτρων δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 € / 500,00 € το
εξάμηνο). Η υποψήφια αιτείται χορηγία για το β΄ έτος του Μεταπτυχιακού
της (δύο εξάμηνα), το οποίο θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021
– 2022 και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
•

•

Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΗ 733901, συνολικού ποσού χιλίων
ευρώ (1.000,00 €) εφάπαξ, δεδομένου ότι το Μεταπτυχιακό του
είναι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο (Πανεπιστήμιο
Γάνδης), είναι μονοετές, έχει συνολικό ποσό διδάκτρων 961,90 € και
έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΑ 767083, συνολικού ποσού τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε δύο δόσεις, (2.000,00 € η πρώτη δόση,
για την πληρωμή των διδάκτρων του α΄ και β΄ εξαμήνου και 1.000 €
η δεύτερη, για την πληρωμή των διδάκτρων του γ΄ εξαμήνου, αφού
προσκομίσει βεβαίωση προόδου ή αναλυτική βαθμολογία Λίαν
καλών). Το
Μεταπτυχιακό
της
είναι στο
Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, είναι συνολικής
διάρκειας τριών εξαμήνων, με συνολικό ποσό διδάκτρων 3.000,00 €
και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Απορρίπτει την αίτηση υποτροφίας από το Α.Ι.Σ.Κ.Υ. :
•

Της υποψήφιας με Α.Δ.Τ. : ΑΚ 369741, διότι η αιτούσα προσκόμισε
βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, το οποίο
συμπράττει με το πανεπιστήμιο University of East London και όχι
εγγραφή αμιγώς σε Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένη σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση
μέχρι την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, στο email : info@aggelopouleio.gr
Εφόσον υποβάλετε ένσταση στο ανωτέρω email, επιβεβαιώστε τη λήψη του από το Α.Ι.Σ.Κ.Υ.,
στο τηλέφωνο 690302020 (κ. Σίδερη Δημήτρη).
Μετά την παρέλευσης της ημερομηνίας 9-12-2021, καμία ένσταση δε θα γίνεται δεκτή.

Από το Δ.Σ. του Α.Ι.Σ.Κ.Υ.

