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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση του Εφετείου Πατρών

I. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ.
1. Καθιερώνεται Ετήσιος Τακτικός Διαγωνισμός για χορήγηση υποτροφιών του
Καθιδρύματος Αθ. Ματάλα, μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών της Α’ Τάξης
Γυμνασίου, ο οποίος θα διενεργείται κατά τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο κάθε έτους.
Οι Προβλεπόμενες θέσεις υποτροφιών προς κάλυψη είναι:
A) Πέντε (5) υποτροφίες για αγόρια και κορίτσια μαθητές-τριες της Α΄ Γυμνασίου εκ των
οποίων μία (1) υποτροφία για κάθε μία (1) από τις παρακάτω ευεργετούμενες Τοπικές
Κοινότητες ή Δημοτική Ενότητα: Δημοτική Ενότητα Καρυών, Τοπική Κοινότητα Βασαρά,
Τοπική

Κοινότητα

Βρεσθένων,

Τοπική

Κοινότητα

Βαμβακούς

Τοπική

Κοινότητα

Βαρβίτσας.
Β) Μία (1) υποτροφία για

αγόρια και κορίτσια μαθητές-τριες της Α΄ Γυμνασίου που

κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα και φέρουν το επώνυμο Ματάλας –α.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό έχουν:
Α). Αγόρια και κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου, των οποίων
α) Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς (ή κηδεμόνες) είναι δημότης της
ευεργετούμενης Δημοτικής Ενότητας Καρυών ή των ευεργετούμενων Τοπικών
Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς και Βαρβίτσας , για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ετών συμπληρωμένων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευεργετούμενης Δημοτικής Ενότητας Καρυών ή των
ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς και
Βαρβίτσας
γ) Φοίτησαν, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις αδιαλείπτως, σε δημοτικό
σχολείο της ευεργετούμενης Τοπικής Κοινότητας

ή Δημοτικής Ενότητας

όπου είναι

δημότης ο γονέας ( ή κηδεμόνας) και σε περίπτωση που δεν λειτουργεί δημοτικό σχολείο
εντός της γεωγραφικής περιφέρειας που ανήκει η ευεργετούμενη Τοπική Κοινότητα ή
Δημοτική Ενότητα ,σύμφωνα με τον περί εκπαιδευτικών περιφερειών νόμο του
Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι από την Δημοτική Ενότητα Καρυών και
τις Τοπικές Κοινότητες Βαμβακούς και Βαρβίτσας , στο Δημοτικό Σχολείο Καρυών , και

οι υποψήφιοι από τις Τοπικές Κοινότητες Βασαρά και Βρεσθένων στο Δημοτικό Σχολείο
Σελλασίας – Θεολόγου – Βουτιάνων.
Β). Αγόρια και κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου, που
κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα και φέρουν το επώνυμο «Ματάλας-α»,
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο είναι δημότες οι

γονείς (ή κηδεμόνες)

και

του

από

την

δημοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν.
Σε περίπτωση που από τους υποψήφιους
οικογένεια

Ματάλα και φέρουν

υπότροφους που κατάγονται

το επώνυμο «Ματάλας-α», ανεξαρτήτως του τόπου

στον οποίο είναι δημότες οι γονείς (ή κηδεμόνες) και του δημοτικού σχολείου στο οποίο
φοίτησαν, προκύψει ένας και μόνον υποψήφιος θα συμμετέχει στο τακτικό διαγωνισμό
χωρίς εξετάσεις και θα ανακηρύσσεται αυτομάτως υπότροφος προς πλήρωση της
προβλεπόμενης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι περισσότεροι υποψήφιοι θα
συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις του Τακτικού Διαγωνισμού.

Υπότροφοι θα ανακηρύσσονται :
Οι ανωτέρω υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας 14 και
άνω και κατά βαθμολογική σειρά για την προβλεπόμενη υποτροφία για την οποία
διαγωνίστηκαν (της ευεργετούμενης Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Ενότητας ή
φέροντες το επώνυμο Ματάλας –α). Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων θα διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών , ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου
του Καθιδρύματος.
2. Διενέργεια Συμπληρωματικού Διαγωνισμού
Σε περίπτωση που κάποια-ες από την-τις ανωτέρω υποτροφία-ες δεν πληρωθεί από το
Τακτικό Διαγωνισμό

τότε προκηρύσσεται Συμπληρωματικός Διαγωνισμός για την-τις

συγκεκριμένη-ες θέση-εις που δεν πληρώθηκε-αν.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Συμπληρωματικό Διαγωνισμό έχουν.
Α). Αγόρια και κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου, των οποίων
α) Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς (ή κηδεμόνες) είναι δημότης της
ευεργετούμενης Δημοτικής Ενότητας Καρυών ή των ευεργετούμενων Τοπικών
Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς και Βαρβίτσας , ( αντιστοίχως για την
υποτροφία που δεν πληρώθηκε στο Τακτικό Διαγωνισμό) για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ετών συμπληρωμένων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,

β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευεργετούμενης Δημοτικής Ενότητας Καρυών ή των
ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς και
Βαρβίτσας (αντιστοίχως για την υποτροφία που δεν πληρώθηκε από τον Τακτικό
Διαγωνισμό).
γ) Ανεξαρτήτως του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν.
Β). Αγόρια και κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου, που κατάγονται
από την οικογένεια Ματάλα έως και εκ προμάμμης , ανεξαρτήτως του τόπου στον
οποίο είναι δημότες οι γονείς (ή κηδεμόνες)

και του δημοτικού σχολείου στο οποίο

φοίτησαν. (για τη θέση που δεν πληρώθηκε από τους υποψηφίους που κατάγονται από
την οικογένεια Ματάλα και φέρουν το επώνυμο «Ματάλας-α»).

II. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
Ανακηρύσσονται τα αγόρια και τα κορίτσια υπότροφοι του Καθιδρύματος από το
Γυμνάσιο, που πέτυχαν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας, με το μεγαλύτερο
βαθμό πρόσβασης ή όποιου άλλου βαθμολογικού συστήματος θεσμοθετηθεί στο μέλλον,
για αριθμό υποτροφιών το ήμισυ (1/2) αυτών που προσελήφθησαν κατά την αντίστοιχη
χρονιά (στο Γυμνάσιο), ανεξαρτήτως της κατηγορίας από την οποία προσελήφθησαν. Σε
περίπτωση που η διαίρεση των θέσεων δια 2 δίδει δεκαδικό (0,5), υπολογίζεται προς τα
πάνω (π.χ. 3 θέσεις στο Γυμνάσιο δια 2 ίσον 1,5 δηλαδή 2 θέσεις για ΑΕΙ).

IΙΙ. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεσπίζεται μία (1) θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου εσωτερικού, φοιτητή ή φοιτήτριας,
εκ των υποτρόφων του Ιδρύματος, που πήραν πτυχίο κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά
έτη πριν τον αντίστοιχο Τακτικό Διαγωνισμό. Ειδικά για τους άρρενες υποψηφίους που
υπηρέτησαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία , κατά τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά
έτη. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων, θα προσλαμβάνονται οι υπότροφοι με το
μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και αναλόγως της βαρύτητας της σχολής ύστερα από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Καθιδρύματος..
Αθήνα, Ιούνιος 2017
Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος
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1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Τα αγόρια και τα κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της 1ης Γυμνασίου κατά το σχολικό
έτος 2017-2018 ,

των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες είναι

δημότης των ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς, και
Βαρβίτσας, ή της Δημοτικής Ενότητας Καρυών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο
(2) ετών συμπληρωμένων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να
είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων ή της
Δημοτικής Ενότητας. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν φοιτήσει αδιαλείπτως
τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Δημοτικό Σχολείο των ευεργετούμενων
Τοπικών Κοινοτήτων ή της Δημοτικής Ενότητας και σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σε
κάποιες από αυτές Δημοτικό Σχολείο , τότε να έχει φοιτήσει συγκεκριμένα :
α) Οι υποψήφιοι από την Δημοτική Ενότητα Καρυών και τις Τοπικές Κοινότητες
Βαμβακούς και Βαρβίτσας , στο Δημοτικό Σχολείο Καρυών.
β) Οι υποψήφιοι από τις Τοπικές Κοινότητες Βασαρά και Βρεσθένων , στο Δημοτικό
Σχολείο Σελλασίας- Θεολόγου-Βουτιάνων.
Τα αγόρια και τα κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες 1 ης Γυμνασίου, που κατάγονται
από την οικογένεια Ματάλα και φέρουν το επώνυμο «Ματάλας-α», ανεξαρτήτως του
τόπου στον οποίο είναι δημότες οι

γονείς και

του δημοτικού σχολείου στο οποίο

φοίτησαν.
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Συμπληρωματικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνον και εφ΄ όσον κάποια/ες από τις
6 θέσεις του Τακτικού Διαγωνισμού δεν καλυφθεί, για διάφορους λόγους, από τον Τακτικό
Διαγωνισμό, και μόνον για την κάλυψη της εν λόγω θέσης/εων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Τα αγόρια και τα κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες της 1ης Γυμνασίου κατά το σχολικό
έτος 2017-2018 , των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες είναι
δημότης των ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς, και
Βαρβίτσας, ή της Δημοτικής Ενότητας Καρυών (για την/τις θέση/εις που δεν καλύφθηκε/αν
από τον Τακτικό Διαγωνισμό) ,

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών

συμπληρωμένων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι μόνιμοι
κάτοικοι των παραπάνω ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων ή της Δημοτικής Ενότητας

(για την θέση/εις που δεν καλύφθηκε/αν από τον Τακτικό Διαγωνισμό), και ανεξάρτητα
του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοίτησαν.
Τα αγόρια και τα κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες 1 ης Γυμνασίου, που κατάγονται
από την οικογένεια Ματάλα, έως και εκ προμάμμης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο
είναι δημότες οι γονείς και του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν.

ΠΟΤΕ

ΓΙΝΕΤΑΙ

Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ:
Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνία που ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στα μαθήματα: α) της Γλώσσας και β) των
Μαθηματικών .της τάξης από την οποία αποφοίτησαν το προηγούμενο σχολικό έτος .

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
Οι υποψήφιοι υπότροφοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εξετάζονται αλλά
γίνονται υπότροφοι σύμφωνα με το βαθμό πρόσβασης τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ για τις μισές
θέσεις που είχαν καταληφθεί όταν εκείνοι φοιτούσαν στην Α’ Γυμνασίου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Καταρτίζονται οι πίνακες υποψηφίων υποτρόφων σύμφωνα με τη θέση υποτροφίας
που διαγωνίζονται για να καλύψουν, της Δημοτικής Ενότητας Καρυών και των Τοπικών
Κοινοτήτων , Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς , Βαρβίτσας ή έχοντες καταγωγή από την
οικογένεια Ματάλα και φέροντες το επώνυμο «Ματάλας –α ή έχουν καταγωγή έως και εκ
προμάμμης εκ της οικογενείας Ματάλα».
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποτρόφων κατατάσσονται
βαθμολογική σειρά

με φθίνουσα

ανά κατηγορία με την προϋπόθεση να είναι ο μέσος όρος

βαθμολογίας μεγαλύτερος του 14.Κατόπιν επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μέσω όρο
βαθμολογίας μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους που διαγωνίστηκαν για την ίδια θέση. Για
παράδειγμα: ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας από τους υποψηφίους που
διαγωνίστηκαν για την θέση της Δημοτικής Ενότητας Καρυών, ανακηρύσσεται υπότροφος
Καρυών. Ανάλογα ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας από τους υποψηφίους που
διαγωνίστηκαν για την θέση της Τοπικής Κοινότητας Βασαρά , ανακηρύσσεται υπότροφος
Βασαρά και ούτω κάθε εξής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο η περισσοτέρων υποψηφίων , διενεργείται
κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

