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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. 

Λάτση της 15
ης
 Οκτωβρίου 2007, για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε όλους τους 

Ηλείους φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που προέρχονται από πυρόπληκτες περιοχές του 

νοµού Ηλείας, ανερχόµενη σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ανά φοιτητή. 

 

Η συνολική δαπάνη της έκτακτης αυτής οικονοµικής ενίσχυσης θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του 

Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση προς το Ίδρυµα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση και 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων παροχών που το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση από 

κοινού µε τον Όµιλο Λάτση και την Eurobank EFG, έχουν εξαγγείλει για την ανακούφιση των 

πυρόπληκτων οικογενειών και την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών του νοµού Ηλείας. 

 

Η οικονοµική ενίσχυση αυτή θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007/08 και 

2008/09. 

 

1. ∆ικαιούχοι 

• Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. µε έτος εισαγωγής τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2004/05 έως και 2007/08, οι οποίοι είναι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (καθώς και Τ.Ε.Ε. 

και εσπερινών Λυκείων) ή διέµεναν µονίµως κατά τη φοίτησή τους στη Γ’ Λυκείου στους 

κάτωθι πυρόπληκτους ∆ήµους του Νοµού Ηλείας. 

 

∆ήµοι: Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, Ιαρδάνου, Πηνείας, 

Σκιλλούντος, Φιγαλείας, Φολόης και Ωλένης. 

 

• Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. µε έτος εισαγωγής τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2004/05 έως και 2007/08, οι οποίοι κατά τη φοίτησή τους στην Γ’Λυκείου διέµεναν µονίµως 

στα ακόλουθα πυρόπληκτα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα: 

α) Του ∆ήµου Πύργου: Αγίου Γεωργίου, Αµπελώνα, Βαρβάσαινας, Ελαιώνα, Κολιρίου, 

Λαστέικων, Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλµώνης και Σκαφιδιάς, καθώς και στον οικισµό Λαµπετίου. 

β) Του ∆ήµου Αµαλιάδας: Γερακίου, ∆άφνης, ∆αφνιωτίσσης, Κεραµιδιάς, Κρυονέρου, 

Περιστερίου και Σαβαλίων. 

γ) Του ∆ήµου Βουπρασίας: Αετοράχης και Ξενιών. 

δ) Του ∆ήµου Λασιώνος: Αντρωνίου. 

ε) Του ∆ήµου Βαρθολοµιού: Καλυβίων Μυρτουντίων και Λυγιάς. 

στ’) Του ∆ήµου Λεχαινών: Μπορσίου.  

ζ) Του ∆ήµου Βώλακος: Αλφειούσας 

η) Του ∆ήµου Τραγανού: Σίµιζας 

θ) Του ∆ήµου Γαστούνης: Παλαιοχωρίου 

 

• Σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια φοίτησης σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών εκάστης 

Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. είναι πέραν των τεσσάρων ετών (π.χ. Ιατρικές Σχολές, Τµήµατα 

Πολυτεχνείου κ.λπ.), δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα θα έχουν και οι φοιτητές µε έτος 

εισαγωγής τα ακαδηµαϊκά έτη 2002/03 και 2003/04. 
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• Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα εισαχθούν σε ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 και εµπίπτουν σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες. Για την 

οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών αυτών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση τον Σεπτέµβριο 

του 2008. 

 

Ο προσδιορισµός των πυρόπληκτων περιοχών έγινε βάσει εγγράφων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηλείας  µε αριθµό πρωτοκόλλου 1530/2007 και 1702/2007, αντίστοιχα. 

 

2. Υποβολή αιτήσεων 

• Έγγραφη αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης µε αναλυτικά στοιχεία 

επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). Πρότυπο αίτησης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύµατος στην ακόλουθη διεύθυνση: www.latsis-scholarships.gr . 

• Επικυρωµένη φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου. 

• Βεβαίωση της Γραµµατείας της Σχολής ή Τµήµατος του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που να πιστοποιεί το 

ακαδηµαϊκό έτος πρώτης εγγραφής του φοιτητή και το εξάµηνο σπουδών το οποίο 

παρακολουθεί. 

• Βεβαίωση της οικείας Αστυνοµικής ή άλλης ∆ηµόσιας Αρχής, από την οποία να προκύπτει η 
µόνιµη κατοικία της οικογένειας του φοιτητή.  

• Φωτοτυπία του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του φοιτητή. 

• Αριθµός λογαριασµού στην τράπεζα Eurobank EFG για την κατάθεση της οικονοµικής 

ενίσχυσης, στον οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. 

∆ιεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: Ίδρυµα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, Ξενίας 4, Τ.Κ. 

145 62, Κηφισιά, µε ένδειξη στο φάκελο: «Έκτακτη Οικονοµική Ενίσχυση Πυρόπληκτων».  

 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µέχρι 16 Νοεµβρίου 2007. 

 

3. Καταβολή Έκτακτης Οικονοµικής Ενίσχυσης 

Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) εκάστη 

για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007/08 και 2008/09 και εφόσον ο δικαιούχος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα 

βάσει της διάρκειας φοίτησης που προβλέπει το πρόγραµµα σπουδών εκάστης Σχολής ή Τµήµατος 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ειδικά οι φοιτητές που θα εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. το ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 

θα δικαιούνται οικονοµικής ενίσχυσης µόνο για εκείνο το ακαδηµαϊκό έτος. 

 

Στις αρχές ∆εκεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος θα ανακοινώσει στον Τύπο τον 

συνολικό αριθµό των φοιτητών που θα λάβουν την οικονοµική ενίσχυση για το ακαδηµαϊκό έτος 

2007/08, τα ονόµατα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Υποτροφιών Ηλείων 

Ιωάννη Σ. Λάτση. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα ενηµερωθούν και ατοµικά για την καταβολή της 

οικονοµικής ενίσχυσης, βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που θα υποβάλουν µε την αίτηση 

συµµετοχής. 

 

Για τυχόν απορίες σχετικά µε τη χορήγηση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να επικοινωνούν µε την Γραµµατεία του Ιδρύµατος στα τηλέφωνα 210-8010331 και 210-

8010540, ή µε e-mail στη διεύθυνση: ypotrofieslatsi@internet.gr.  

 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο πρόεδρος 

Καθηγητής Π. Μαρίνος  


