Κληροδοτήματα – Υποτροφίες
Η ΕΣΗΕΑ ως κληρονόμος της ακίνητης περιουσίας των αείμνηστων
δημοσιογράφων Γεράσιμου Λύχνου και Αικατερίνης Βιδάλη είναι
διαχειρίστρια των αντίστοιχων ιδρυμάτων «ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ» και
«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ» με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε
δημοσιογράφους, σύμφωνα με την επιθυμία των διαθετών και με
τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Α.ν. 2039
της 10/24.10.1939.
Κάθε χρόνο τα ιδρύματα, μετά από έγκριση του Υπουργείου
Οικονομικών, προκηρύσσουν υποτροφίες για την επιμόρφωση
σπουδαστών στα Τμήματα ΜΜΕ ανωτέρων και ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων με σπουδές σε αντίστοιχα τμήματα στο εξωτερικό,
διάρκειας ενός έτους.
Οι υποτροφίες προέρχονται από τα εισοδήματα από τη διαχείρηση
της περιουσίας των διαθετών.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ
Το «Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου», διοικείται από το εκάστοτε
Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και προκηρύσσει ετησίως
διαγωνισμό για την αποστολή πέντε (5) υποτρόφων για εκπαίδευση
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε ισότιμη αναγνωρισμένη
Δημοσιογραφική Σχολή οποιασδήποτε χώρας του εξωτερικού.
Σκοπός των υποτροφιών είναι η εκπαίδευση ή η μετεκπαίδευση σε
θέματα που αφορούν γενικά τη δημοσιογραφία και προάγουν το
μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των υποτρόφων και τους
καταξιώνουν ως επαγγελματίες δημοσιογράφους.
Οι χορηγούμενες από το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου»
υποτροφίες διαρκούν δώδεκα (12) μήνες, πλέον των εξόδων
μετάβασης στη χώρα σπουδών και επιστροφής από αυτή.
Η έναρξη της διάρκειας των υποτροφιών συμπίπτει με την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους της χώρας στην οποία θα φοιτήσει ο
υποψήφιος και λήγει με το πέρας του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι
απαραιτήτως να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

πρέπει

1. Ελληνική υπηκοότητα.
2. Ηλικία μέχρι σαράντα (40) ετών (ημερομηνία συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους
προκήρυξης του διαγωνισμού).
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει
αναστολή κατάταξης.
5. Να έχουν Απολυτήριο, τουλάχιστον, Λυκείου ή ισότιμο
απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος σχολής.
6. Να έχουν γίνει δεκτοί από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν.
7. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της οποίας θα φοιτήσει ο υπότροφος.
8. Να έχουν συνεχή επαγγελματική δημοσιογραφική απασχόληση,
τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε ημερήσιες εφημερίδες ή σε
μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
Πρακτορείο Ειδήσεων). Και
9. Να μην έχουν ξαναπάρει υποτροφία για δημοσιογραφικές
σπουδές από το «Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου» ή από το
«Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.) ή από οποιοδήποτε
άλλο Ίδρυμα.

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ»
Το «Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη», διοικείται από το
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και προκηρύσσει διαγωνισμό για
την ανάδειξη δύο (2) υποτρόφων, φοιτητών Τμημάτων
Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού.
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές Τμημάτων Δημοσιογραφίας,
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και συγκεκριμένα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παντείου Πανεπιστημίου.
Οι χορηγούμενες από το Κληροδότημα υποτροφίες διαρκούν δώδεκα
(12) μήνες.
Η έναρξη των υποτροφιών συμπίπτει με την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους και λήγει με το πέρας του.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι
απαραιτήτως να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ελληνική υπηκοότητα
2. Η λ ι κ ί α ό χ ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η

των

25

ετών

πρέπει

(ημερομηνία

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου
του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού).
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει
αναστολή κατάταξης.
5. Να έχουν εγγραφεί ως φοιτητές σε έτος φοίτησης, ενός από
τα παραπάνω Τμήματα και να μην έχουν περατώσει τη
φοίτησή τους. Και
6. Να μην έχουν ξαναπάρει υποτροφία για δημοσιογραφικές
σπουδές από το «Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη» ή από το
«Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.) ή από οποιοδήποτε
άλλο Ίδρυμα.

