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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Υποτροφίας Γιάννη Κεφαλληνού»
σε φοιτητή των Εργαστηρίων Χαρακτικής
της ΑΣΚΤ από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Σουζάνας χήρας Ιωάννη
Κεφαλληνού
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση της
«Υποτροφίας Γιάννη Κεφαλληνού» σε φοιτητή των Εργαστηρίων Χαρακτικής της, από τα
έσοδα του Κληροδοτήματος Σουζάνας χήρας Ιωάννη Κεφαλληνού, με τους εξής όρους:
1.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,

Πατησίων 42, μεταξύ των φοιτητών που αρίστευσαν στο Τομέα Χαρακτικής κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από την ειδική Επιτροπή,
σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, αποτελούμενη από τους :
α)

τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ

β)

το Δ/ντή του Αρχαιολογικού Μουσείου

γ)

το Δ/ντή/ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης

δ)

το Δ/ντή του Τομέα Χαρακτικής της ΑΣΚΤ

στ)

τον Αναστάσιο Παπαστράτο, υιό Ιωάννη, Βιομήχανο.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11.01.2016. Το λεπτομερές πρόγραμμα διεξαγωγής του
διαγωνισμού θα ανακοινωθεί, μετά από απόφαση της Συγκλήτου και θα αναρτηθεί στους
πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ στο Κεντρικό Κτίριο-Πατησίων 42, Αθήνα και
στα Εργαστήρια & Βιβλιοθήκη-Πειραιώς 256, Ρέντη.
Επίσης, θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό

είτε

επειδή

δεν

πληρούν

τις

προϋποθέσεις

συμμετοχής,

είτε

ελλείψει

δικαιολογητικών, τα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν μία ημέρα πριν τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μετά την ανάρτηση του σχετικού
πίνακα θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων & Περιουσίας της ΑΣΚΤ,
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φάκελο με 12 έργα καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι την ημέρα του
Διαγωνισμού, οφείλουν να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων για προσωπική
συνέντευξη και παρουσίαση του έργου τους.
Η βαθμολογία θα γίνει με τη κλίμακα 0 – 20, όπου βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός
τουλάχιστον 14/20. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται
από το Νόμο.
2.

Το μηνιαίο ποσό της «Υποτροφίας Γιάννη Κεφαλληνού» ορίζεται στα 400€. Η

«Υποτροφία Γιάννη Κεφαλληνού» θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υπότροφο μετά και την
έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αναδρομική ισχύ και θα
διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν οι

σπουδές του, εάν

καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
3.

Σε περίπτωση που η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο

υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των
σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
4.

Η «Υποτροφία Γιάννη Κεφαλληνού» διακόπτεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει

μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στη περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων & Περιουσίας της ΑΣΚΤ
(Πατησίων 42, κτίριο ΑΣΚΤ) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από τη δημοσίευση της προκήρυξης,
αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
Α.

Αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών

Τεχνών της ΑΣΚΤ, όπου θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος αρίστευσε στον Τομέα Χαρακτικής
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.
Β.

Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική

καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.
Γ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για

τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από
δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

2

ΑΔΑ: Ω4Α646Ψ8ΝΖ-ΙΝΚ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

www.asfa.gr

Δ.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες

πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση για τους
υπότροφους).
Έντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09.00 πμ – 12.00 μ. από το Τμήμα Κληροδοτημάτων & Περιουσίας της ΑΣΚΤ (Πατησίων
42, τηλ. 210 3897107, Fax: 210/3824-040, e-mail: klirodotimata@asfa.gr ).

Ο Πρύτανης
Kαθηγητής Παν. Χαραλάμπους
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