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Καλαμάτα. 11912022

Λριθμ. Πρ(ι)τ:λ'\\~

ηρος: Τα ΑΕΙ ΙΛΤ1':Ι της Ελλάδος

Σας αποστυλουμε Jιροκήρυξη γΠΟτροφllUνγlll το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-
2023, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: <Παμείον Άρωγι,!; Απσρων Μεσσηνίruv
Φοιτητών Τιις Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνία9> και παρακαλούμε για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ιιρσεδρσ; τυυ Δ.Σ. τσυ Ιδρύματος

Μητροπολίτης Μι:σσψΊ
Χρυσόιπομος

ΔιεύOσ\'oιs: Μψρ<>ιισλ!τσυ Mι:i£;flo" 13, τ,κ. 24.] 00, Καλαμάτα
Τηλ.εομοιό",π",,: 272 Ι0.2 2994 •••••••I<'fp ""'" ό ταχ"δρομι: 10: 10οmfim m@yohoo,g.





ΙF.J'Λ Λ1ΙΙΤΡΟ1l0Α ΙΣ Ι\ΙΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ί'Α.'\-ΙΕΙΟ.\' ΑΡΩΠ 11:ΑIΙ()J'Ω,'i i\ιΕΣl:IJ.\'JΩ."i ΦOIΊΊlT!!~
η/Σ I£J'.4.1::\ΙΙΙΊΊ'ΟΙΙΟΑΙ!!Σ ΜJ::ΣΣΗΙ\ΊΛΣ

1JT)IΙIΌΚΗI'νΞΙΙ ΥιΙΟΤΡΟΦIΩΝ

Το ΊΆΜF:ΙΟj',' ΑΡΩ/"ΙΙΣ ΑΠΟJ'ΩΝ j\fF.Σl:ΗΙ\ΊΩΝ ΨOIΊ1ΠI!N Τ1η; /ΕΡΑΣ
.\IΗΤΡΟIJΟΛΕΩΙ:: ΜF,Σ1:JI.JIiIΑΣ ;φοι.:ηρι"'""ει ουμφι"νως: μ» το ΦLOΚΙ] 3mn7-
1-2()(J9, Υια 10 AKαδημCIί'.-ό .Ετος 2022-2023 τις ~-άτωOι υΠΟτΡοφίι:ς σ.;
νεoησσχθ':ηl;ς πρ"πτυχιαι.:Μ,ς (('01111"\ ΠΙ<; ΤριτσβάΟμιας Eκπαωι:υcrης.

ι\'KαΙ(~ιισ"πη~"λ'Iς "11 ιισεως /'1.:'''''' ΟΙπιιραKάτι~ΚΠΤιΙΥορΙεςφωτηT(~,':

ΚΑΤΗΙΌΡΙΛΑ'
XσρηyoύνταJ l{:σσCΡις (4) υπσφη",ίι;ς nηοίως "ε πρωιτυ;Ι:WKOΙ'Κ;φσιτητές!ψιι-:ς ιιε
σι,:ονομικl.., lίιJσκσλtα;, 710]) φΟllο,;ν οε ελληνιtiι Ιδρύματα ΤρησβόΟμιω;
Eκmιίδ&OOη<;(πλην των Θεoλoyιι.:ιi,ν ΣχολΙ,1ν του "Ονιι.:ού και Καποδωφιαι.:ού
Πανι:πιστηιιίου Αθηνών, τοο ΑριστDτελείου JlaVtIιΙOIJIIIitrυ Booaαl'c>VΊII.1J<;.ΌΙ της
Σχσλιίς AVOpΙOΠI0tIKrtWIintqTηII';'" και] lολιτισμιι.:ι;Ν Σπουδών του ΠανεπιστημΙΟυ
IIcλcIrOVV1jOOlJ),οι οποίοι/ες κατάΥονται από τις l:παρχίες της Ιεράς M'lτpuπόλcως:
Μεσσηνίας .-tll έως Τη\-' εισαΥωγή τους ΟΓ. .Ιδρυμα Τρnσβάθμιας Eκπαίδι:w-ης
διαμΙ:νouν ι>ντόςτων ορίων της ]';ράς Μητρωιόλεως MEσσηνiας.
ΚΛΤΗΓΟΡΙΑ Π'
ΧιφηΥείται μία (Ι) υΠοτροφία ετη<Jiωςσι: ιφσπτυχιω ..ύ φοιτητή!τρια με οιι.:ονομικΕς
δυσι.:ολi<.ι;, που φοιτά στ/ν Θεoλoyι~'1 Σχολil του IiOv/KmJ Kαπoδιστριαιcoύ
Π<1νεπιστημΙου AOι}\'ιiJV .11Ι στην ΘωλΟΥΙΚ1] l:χολή του Αριστοτι:λεioυ
ΠανεπιστημΙΟυ Θωσαl.oνίκης και σ οποίος!α Kατάyr.ται από τις επαρ;6Γ.ι;της Ιεράς
Μη-τΡοπiJ),F.-WςΜρ.σσηνίας κιιι έως τ/ν ει"αΥωΥή Του/τι]<;-rn; Ίδρυμα ΤριτοβάΟιιως
E~1τI,Mει>σηςδιαμΙΎει εvr6ς των ορίων της ΙCΡάς Μηφοπόλειιχ; Μεσσηνίω;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓ
ΧορηΥcίται μία (Ι) 1)Πoτρoφiα ετησίως σε προπτυχιακό φοιη]τιΥτρια με ΟΙI«JV(Jμιι.:ές
δυσκολίι:ς, που φοιτά στην Σ:ι::ολτΊΛνOρωπισπΚΏV Επιστημών και 110λιπσμι>:ών
Σπo"δrnν του Πανεπιστημίου ΠcλcπΣVVΉσoυκαι διαμcνcι r.vι:ός των ορίων της Ιεράς
ΜIJτΡσπόλcως MεσσηνΙUς

Οι αιπjιπ.ις κατατίΟC\-ται αυτοιφοσώπως τις παρακάτ(ο) ημι;ρσμ.lν1ι:ς και όιρες
,",,]ν Γραμματεlα τοl> Τιψεωυ «τ/ν Ιερά Μητρόπολη ΜεσσηνΙας,
Mητρoπoλ{ηnι Mι:λcτΙoυ 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα.
Hμεro/ιψίι:ι; κα, όιρι:ς κατάΟεσης Δικαιολογητικών:
Ilαραo",ι:ιnj7-/0-2022 ~.••, ώρσ' 17:00,] 9:00
Σά~~αTα 8-10-2022 ",σι ώρα: 10,00-12:0-0
Εκτός των σtryl<εKΡΨΙ""Ιo,. '1ι,εροιιηνιών και ωρών καιιιιΙα αίπ]ση δεν θα Υίνεται
δr.κτιj, η δε 81 Οκτωβρίου 2022 είναι 1I καταληκτική tjIlr.pOII1lvia και πέρα.'
αl1πίς δs;ν θα Υίν'1\ται δεκτές αιηίσεις.
Τιιλ Επικοινωνίας: 6937482151
Ηλεκτρονικό TαΧUδpoμι:io: Ιu"πιfill1w@)'"hοο.gr)

Δικαιολο-Υητικά,
J, Αίτηιπι (Να "ναφέpovτω τα προοωmκά στοιχεία ΤΟI1αιτούντος: Ονοματεπώwrw,

Διι:ύθυνση Κατοι~iας, Tη}~:φωνα επικοινωνίας να ω~lypάφOVΤΙΙΙόλα ruκρινci'ς, η
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ΚσιηΥ,ψω υΠιΥφα,Jίας n]v ω",iα atn:iTat, ""Οώς κω Π'. συνημμ',,'α
~Ι""H!Mγητl •.ά που προσl-:ομίζειΟαιτιίΝ ή η anOU<Ja). Tu πρι'>oυrιo'ης ι<ln'1<Jcω.:
l()PTlrCiHl!από 1ην Γραμμι"ι;ία t01JTr1)1cto\J_

2, Λnολuτήρω Λ""είου (ιπωJρωμh.'ο ""wto"',nypa\,,,).
3. Η:μμίωση Συμμ':"'Χ1Jς rrnς JΙιιvvJ.ήV\Lς ΕξΕΤάσεις (ιπn;υρωμΙvrι

φωΤOσ\'[;γrαφo).
4. Βφσίωση cπpαφIις σ,() AlόI ασαΥωΥής (Πρωτι)τυ1Π]).
5. α) l'Πlklψωμi:ν" φωtΟ(lι,,-{γραφοr:I<1\'(ι(Jilj>IσTI"OUJ.-:",op;;ia., τι'" ΠΡοηγω,l,';νου

Ο!ΚΙ>\ΧψΙΚΟΙ'έtους, που να ψιιινεται τ" ΟΙΚο--Υ';"'ιιαl-:ιiκμι «TOιIll<,)εισ,'Ιδημα ιn11
αιιούΥως. (Lc περίπιω'τ/ που δ~Ύυπάρχει α10μ1κό εωό~ημα. τόtr. κ",τιlnΟειαι
ΗεΡαίωση (1πό την ΔΟΥ όη δεν κιπαΟέ= φΩρολ.οΥΙ"'1και Υ/U:ι,f)ΙΜ] Δφ.",'τ/
στην οπο,α δηλώvrιαl ότι δr:ν κuτίθι:σr. ο αιιών 1'1ΟΙ γΙ""';ίς του, φορολοΥΙΚ1Ί
δlΊλωση κuτά tO πΡοηγ(»",μενο nι"σνoμι~'6 £,ος). u πφί:ιτωση διαζυγίου
KατατίOoνταl τα ανωή;ρω δικοιιολογητ,,,ά i<ul1ων δύο yov;;ων.

nll Ρ) 1,m"'1φωμ{",'ο φωτ,,,,,,,ίγραψ, Δή/JJlσης Υ{'ωυσιακιις "ατάσιαση; (Ε9)
οιιωγΙ:V'_1UΚΤ]και ατομική η ωωία Οα mΝοδι:ύc",ι από Υw;ύΟυνη Δήλ100η σιην
οποία Οα δηλ6!\.τιαι ί\τι είναι η πι..ευταία ιmοnληΟr.ίπα εις την ",πία Δ.σΥ. (Σε
περίπτωση που m:v υπ(ίρχ", ΠΙ:11ω'οσια",1~Ίιτιiσταση, τόπ και-"τίΟειω Ηεβαίωοη απ{)
την ΔΟΥ ότι δεν "l1ταΟέι[l Ε9 "ω Y'η:ύOυVΗ Λήλι,>ση "n]v οποία δ'1λώνηαι ύτι δι:ν
υ~cJnωλει ο αιτιί,ν Ι] ΟΙ γοvcίς τι>υ [;9 ). ~ πφίπrωση διαζυγίου ι.:ατιηί(}ενται Ία
ι.rνωTέρωδικαιολογητικά "l1ΙΊων δύο γονέων.
6. Π'στοποιητικό O!K1\γενCΙΑκής"α1όστασης, απ" το οποίο Οα :ιφo,,':'πτcι: <ι) ιι

Ελ/ηνω] ιOαγέv';ια, nJ η ηλικία (όχι μι::ΥιιλύτεΡητ'αν φιάντα (30) r.t(i1Y)και Υ)
K",nιyωyll και μόνιμη "atondu.mPW16nmo).

7. YπCΎθυνηΛι"]λωmιτου/-ιης υ1!Ο'-1ηφίοnό" δ'Ν λαμβάνι.:ι Ι] δα πρ<""ειτω να Μ/ΊΡ.1
λ/λη υποψηφία απι.\άλJ.η 'τ/Ύ1Ί.(Πρωτότυπη)

8. ΠεΡαίωση από Π)Υ εφημf.pιo τ/ς f:Vορiαι;ότι οlη αιτ(uν/ουσα είναι κάτοικος της
Ιι.:ράς ΜηψοπόλΕως Μωσ'1νίας κατά Τ/" ημεΡομηνια εισαγωγής του στην
Ανωτάτη F:κ:παfδtυση. (lJρωTότιi:ιη)

9. l'1ιΙ!<.c>ρωμένο<p{j)toovrirraφo ΤΟυΑστυνομ'''ού Δrλrioυ Tam6nJToς.
10. Κάθι: r'UJ.o δ,,,αΙOλoΎ1JΤΙKότο οποίο κατά την ιφίση του/τ/ς αιtοUvτος Οα

ΡοηΟούσε on]v "αλυτέρα αξωλόγηση, KαθιDς "σι ΚIiOcάλl.o διι.-αιολογητικό
J'JOει.εζηΠjOεί απι\ την Ι'Ραμματι:ία t01JJSpύfIUToς.

l)α να Υίνει δcι.--rήη αΙτησ,1 πρt:πει "α υπάΡΧlJυν όλα τα α\'ωτέρω δικωολΟΥιιτιι<ά
και να κατατεΟι:Ι από ΤO"/Πj'>'iliIO!Uτον <pOLnJnj!φο,n'ιτrια•
ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να ουνεχίσεl να λαμβάνι:ι την υποτροφια έως την
λήψη του πτυχίΌυ ταυ, σύμφωνα μι: τα πpoβN:nόμ~να ,:ξάμηvιι α/ι:οηδών του
Τμήμιιτος φoιτήσCΏς ΤΟ", εφ6σιΝ πληΡοί nι; απ.αιτούμενι:ς π/"οϋποΟέους.

Καλαμάτι., ] L<:πτr.μf!ρίου2022

Ο Πρ6£δρος του ΔIΟL~"l1Τ!ΚOt"},;υιιβουλίου

MητpoπoλΙΠjς ΜΡ.σ
Χρυcrοοτομος Ι
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