
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

 
Το  Διοικητικό    Συμβούλιο    του  “Αγγελοπούλειου  Ιδρύματος  Σχολικών Κτιρίων και 

Υποτροφιών”, λαμβάνοντας υπόψη του : α) την  υπ’  αριθμ. 7/11-10-2022 Προκήρυξη Υποτροφιών  
του  Α.Ι.Σ.Κ.Υ.,  ακαδημαϊκού έτους  2022 – 2023 και β) την από 16-11-2022 εισήγηση της εισηγητικής 
επιτροπής υποτροφιών του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., με την 5/16-11-2022  Πράξη του, αποφασίζει ομόφωνα : 

 

Ανακηρύσσει ως προσωρινούς υποτρόφους του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023, ανά 

κατηγορία και απονέμει υποτροφίες, στους : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 280744, συνολικού ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε 

δυο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), ανά ακαδημαϊκό έτος, δεδομένου ότι 

πληροί το κριτήριο της μόνιμης διαμονής των γονέων της στον τέως Δήμο Μιδέας και τους 

υπόλοιπους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η προκήρυξη. 

• Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 283143, συνολικού ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε 

δυο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), ανά ακαδημαϊκό έτος, δεδομένου ότι 

πληροί το κριτήριο της μόνιμης διαμονής των γονέων του στον τέως Δήμο Μιδέας και τους 

υπόλοιπους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η προκήρυξη. 

• Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΟ 460052, συνολικού ποσού δυο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00 €) σε 

δυο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), ανά ακαδημαϊκό έτος, δεδομένου ότι 

πληροί το κριτήριο της μόνιμης διαμονής των γονέων του στον τέως Δήμο Μιδέας και τους 

υπόλοιπους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η προκήρυξη. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΚ 370122, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα   

ευρώ (2.350,00 €) εφάπαξ, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  της  είναι στο  εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στην Κύπρο (Πανεπιστήμιο NICOSIA), είναι  τεσσάρων εξαμήνων, (φοιτά στο  τρίτο),  

έχει αιτηθεί τα δίδακτρα του γ΄ και δ΄ εξαμήνου (συνολικού ποσού 2.350,00€) και έχει τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑM 776329, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) 

εφάπαξ, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  της  είναι στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης,  συνολικής διάρκειας δύο (2)  εξαμήνων  και έχει τις προϋποθέσεις της 

προκήρυξης. 

• Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΗ 233865, συνολικού  ποσού   τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €),  

που θα καταβληθούν σε δύο (2) δόσεις : 1500,00 € για το α΄ και β΄ εξάμηνο και 1500,00 €  το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος, για το γ΄ και δ΄ εξάμηνο, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  του  είναι  στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  συνολικής διάρκειας τεσσάρων  (4)  

εξαμήνων (φοιτά στο πρώτο)  και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

 



 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

Στους παρακάτω υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών της  Β΄ Κατηγορίας, επειδή καλύφθηκε ο 

αριθμός των υποτροφιών της προκήρυξης από τους υποψηφίους της κατηγορίας Α΄ που προηγούντα ι 

έναντι των υποψηφίων της κατηγορίας Β΄ (και κανονικά δεν δικαιούνται υποτροφίας), το Δ.Σ. μετέφερε το  

αδιάθετο ποσό των προπτυχιακών υποτροφιών, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) και το 

συμπλήρωσε με επιπλέον ποσό  τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (4.000,00 €), ώστε να συγκεντρωθεί συνολικά 

ποσό ύψους οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €, το οποίο διανέμει εξίσου σε τέσσερις ισόποσες χορηγ ίες 

των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), χορηγούμενο εφάπαξ στους τέσσερις υποψηφίους της Β΄ 

Κατηγορίας Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως ενίσχυση κάλυψης μέρους των διδάκτρων  τους. 

• Στον υποψήφιο με Α.Δ.Τ. : ΑΚ 371843, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 

εφάπαξ, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  του  είναι στο  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, συνολικής διάρκειας τεσσάρων  (4)  εξαμήνων  και έχει τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΟ 010770, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 

εφάπαξ, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  της  είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,  

συνολικής διάρκειας τριών (3)  εξαμήνων  και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΜ 340804, συνολικού  ποσού  δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €),  

εφάπαξ, δεδομένου ότι  το  Μεταπτυχιακό  της  είναι στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Νομική Σχολή,  

συνολικής διάρκειας δυο (2)  εξαμήνων  και έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

• Στην υποψήφια με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 086527, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 

εφάπαξ, δεδομένου  ότι  το  Μεταπτυχιακό  της  είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα  Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, συνολικής διάρκειας τριών (3)  εξαμήνων  και έχει τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

 

Απορρίπτει τις  αιτήσεις  υποτροφίας  από  το  Α.Ι.Σ.Κ.Υ. :  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

• Του υποψήφιου με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 042690, δεδομένου ότι δεν πληροί το κριτήριο της μόνιμης 
διαμονής των γονέων στον τέως Δήμο Μιδέας, (διαμονή γονέων στο Γαλ ατά Τρο ιζην ίας) και 

ουσιαστικά είναι εκτός των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

• Της υποψήφιας με Α.Δ.Τ. : ΑΚ 458360, δεδομένου ότι δεν πληροί το κριτήριο της μόνιμης 

διαμονής των γονέων στον τέως Δήμο Μιδέας (διαμονή γονέων στην Πάρο Κυκλαδων) και 

ουσιαστικά είναι εκτός των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης. 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

• Του υποψήφιου με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 978178, δεδομένου δεν ότι πληροί το κριτήριο της καταγωγής 

στον τέως Δήμο Μιδέας (καταγωγή Λαμία Φθιώτιδας) και ουσιαστικά είνα ι εκτός των όρων κα ι 
προϋποθέσεων της προκήρυξης. 

 

Κατά  των  ανωτέρω  αποτελεσμάτων  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  ένσταση μέχρι  τη  

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στο  email : info@aggelopouleio.gr  

 

Εφόσον   υποβάλετε   ένσταση   στο   ανωτέρω  email,  επιβεβαιώστε  τη  λήψη  του  από   το   Α.Ι.Σ.Κ.Υ., 

στο τηλέφωνο 6932459027 (κ. Βαρελογιάννη Κώστα).  

 

Μετά την παρέλευσης της ημερομηνίας 21-11-2022, καμία ένσταση δε θα γίνεται δεκτή.  

 

 

 

Από το Δ.Σ.  του  Α.Ι.Σ.Κ.Υ. 
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