AΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Γ. ΑΧΙΛ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ»

Δόθηκαν χθες οι υποτροφίες του Ιδρύματος σε αριστούχους
αποφοίτους των ΕΠΑΛ Ν. Καρδίτσας.
Hμέρα επιβράβευσης και καταξίωσης ήταν η χθεσινή για τους αριστούχους αποφοίτους των
Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. Καρδίτσας (ΕΠΑΛ), από το Κοινωφελές « Ίδρυμα Υποτροφιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ».
Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του,
το Κοινωφελές «Ίδρυμα Υποτροφιών Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ» που εδρεύει στην Καρδίτσα απένειμε
δημοσίως υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους των ΕΠΑΛ Ν. Καρδίτσας που πέτυχαν την
εισαγωγή τους σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας τους την απαραίτητη οικονομική
στήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε Ανώτερη Βαθμίδα.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Θωμάς Καρανίκας ο οποίος με
εμπεριστατωμένη ομιλία ανέπτυξε το θέμα: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και ο ρόλος της
στην αντιμετώπιση της κρίσης σε Εκπαίδευση και Οικονομία».
Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Καρανίκας τόνισε το ρόλο που διαδραματίζει η Εκπαίδευση στη
διαμόρφωση μιας υγιούς και ισορροπημένης κοινωνίας. Εξήρε στη συνέχεια το ρόλο της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Εκπαίδευση και στην Οικονομία,
με αφορμή έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία καταδεικνύει τη μείωση των
μαθητών που αποφοίτησαν από την Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρόλη την αύξηση των
σχολικών μονάδων και του διδακτικού προσωπικού. Με συχνές αναφορές στις προσπάθειες που
καταβάλλει ο Cedefop (ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που
υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης).
O Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Καρδίτσας υπογράμμισε τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και επισήμανε πως η λύση στο
πρόβλημα της κρίσης που διανύουμε περνά και μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η
Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας.
Στην συνέχεια ο Γραμματέας του Ιδρύματος κ. Χρήστος Ψημμένος ανέλυσε διεξοδικά τους
σκοπούς και το κοινωφελές έργο του Ιδρύματος και τόνισε τα εξής:
«Σήμερα η χαρά μας όπως και η ηθική μας ικανοποίηση είναι πολύ μεγάλη. Για πρώτη φορά το
«Ίδρυμα Υποτροφιών Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ» από της ιδρύσεώς του απονέμει υποτροφίες δημοσίως
μέσα σε μια τόσο όμορφη ατμόσφαιρα και μάλιστα μέσα στο χώρο της Τεχνικής – Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, όπου βρίσκει εφαρμογή και το κοινωφελές του έργο.
Είναι η στιγμή της επιβράβευσης και της καταξίωσης.
Είναι η στιγμή της αναγνώρισης των αριστούχων εκείνων αποφοίτων των ΕΠΑΛ που πίστεψαν
στον θεσμό της Τεχνικής Επαγ/κής Εκπαίδευσης, που αγωνίσθηκαν και μόχθησαν με ήθος για την
επιτυχία τους σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την προσπάθεια αυτή αναγνώρισε το Δ.Σ. του Ιδρύματος και τους ανακήρυξε υποτρόφους για το
Ακαδημαϊκού έτος 2010-11,διότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του
Οργανισμού Διοίκησης του Ιδρύματος.
Πρόκειται για τους:

Λάππα Κων/τίνα του Φωτίου, απόφοιτο του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας και φοιτήτρια της
Σχολής Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και

Τσουκαλά Γεώργιο του Κωνσταντίνου απόφοιτο του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας και
φοιτητή του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών.
Το Κοινωφελές «Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ» συνέχισε ο κ.
Ψημμένος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την πόλη της Καρδίτσα.
Συστήθηκε με το Π.Δ. 687 /1975 (ΦΕΚ 225 / 15-10-1975 ΤΑ΄ ) και διέπεται από τα οριζόμενα στη
συστατική του πράξη, τις διατάξεις του Οργανισμού λειτουργίας του, καθώς και αυτές του Α.Ν.
2039/1939, ενώ τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Παιδείας και
Οικονομικών.
Σκοπός είναι η χορήγηση υποτροφιών στους Αριστούχους διακρινόμενους για το ήθος και την
έφεση προς μάθηση αποφοίτους σπουδαστές των Τεχνικών Σχολείων (σημερινών ΤΕΕ - ΕΠΑΛ) της
Καρδίτσας για τη συνέχιση των σπουδών τους στην αμέσως Ανώτερη Σχολή (ΤΕΙ, κλπ), με
προτίμηση τους καταγόμενους από το Νομό της Καρδίτσας και περισσότερο ενδεείς σε
οικονομικά μέσα.
Το Ίδρυμα εδρεύει στην Καρδίτσα σε ιδιόκτητο γραφείο στον 4ο όροφο της οδού Ν. Χαρίτου 5
τηλ. 2441027711 και διοικείται από 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5-μελή Εκτελεστική
Επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Ανυφαντή Γεώργιο δικηγόρο, Αντιπρόεδρο τον κ. Αλλαμανή
Αχιλλέα, συνταξιούχο, Γραμματέα τον κ. Ψημμένο Χρήστο, εκπαιδευτικό και Ταμία τον κ.
Ευαγγελόπουλο Σπύρο, έμπορο.
Το σημερινό Δ.Σ. και η Ε.Ε. συστήθηκε με την αρίθμ’ 12098/2007/30-1-2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε με το από 22-10-2007 πρακτικό
συνεδρίασης των συγγενών εξ’ αίματος του διαθέτη Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή και
δημοσιεύθηκε στο αρίθμ’ 57/14-2-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).
Από το 1982 που δραστηριοποιείται το Ίδρυμα περισσότεροι από 300 απόφοιτοι Τεχνικών
Σχολείων του Νομού Καρδίτσας έχουν ανακηρυχθεί υπότροφοι και βρήκαν την οικονομική
στήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Ανώτερη Βαθμίδα (ΤΕΙ) και το έργο βέβαια
συνεχίζεται.
Το ύψος των υποτροφιών σήμερα ανέρχεται στο ποσό των δύο και μισό χιλιάδων (2.500 ) Ευρώ
εκάστη για κάθε έτος σπουδών και μέχρι περατώσεως αυτών. (4 έτη Χ 2.500 = 10.000 Ευρώ
σύνολο).
Με τον τρόπο αυτό το Δ.Σ. του Ιδρύματος και το ίδιο το Ίδρυμα τιμά έμπρακτα την ιδιαίτερη
αγάπη που έτρεφε για την Τεχνική Εκπαίδευση ο Γεώργιος Αχιλλέως Αλλαμανής, απόφοιτος της
Εμπορικής Σχολής του Βόλου εκείνης της εποχής που μετά από μια πετυχημένη καριέρα σαν
έμπορος και βιομήχανος, απεβίωσε στην Αθήνα το έτος 1974.
Το ενδιαφέρον του για την ΤΕΕ αποδείχθηκε και από την τελευταία πράξη της ζωής του, να
ζητήσει από τα αδέλφια του κληρονόμους να φροντίσουν για την ίδρυση και τη λειτουργία του

Ιδρύματος Υποτροφιών ειδικά για τους αποφοίτους των Τεχνικών Σχολών του Νομού Καρδίτσας,
τιμώντας με τον τρόπο αυτό και την γενέτειρά του Καρδίτσα – Βλάση Αργιθέας.
Με την διαθήκη που άφησε κληροδότησε στο Ίδρυμα Υποτροφιών που φέρει το όνομά του ένα
σεβαστό ποσό και το οικόπεδο της παλαιάς καπναποθήκης (όπισθεν του HOTEL AYRA όπου
σήμερα λειτουργεί υπαίθριο parking) θέτοντας σαν σκοπό του Ιδρύματος, σε έμπρακτη εκδήλωση
της κοινωνικής του ευαισθησίας και της πεποίθησής του, την προώθηση της Μέσης και Ανώτερης
Τεχνικής Εκπαίδευσης που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη του
τόπου.
Στη συνέχεια ο κ. Ψημμένος παρουσίασε τον αντικειμενικό τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία
γίνεται η επιλογή των υποτρόφων μέσω προγράμματος Η/Υ, όπου λαμβάνονται οι Βαθμολογίες
Απολυτηρίου και Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων, σε ποσοστό 60%, η οικογενειακή
οικονομική κατάσταση, σε ποσοστό 30%, οι ειδικές οικογενειακές συνθήκες, σε ποσοστό 7,5%
και η καταγωγή, σε ποσοστό 2,5%.
Τέλος παρουσίασε σχέδιο Προκήρυξης – Πρόσκλησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
τους υποψηφίους υποτρόφους.
Με την εκδήλωσή μας αυτή συνέχισε ο κ Ψημμένος απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε
μελλοντικό απόφοιτο Αριστούχο ΕΠΑΛ, να ενημερωθεί περισσότερο για τον θεσμό και να
υποβάλλει αίτηση με δικαιολογητικά στα γραφεία μας τον μήνα Σεπτέμβριο, θέτοντας προς τούτο
υποψηφιότητα για τη λήψη των επόμενων υποτροφιών που θα θεσπίσει το Ίδρυμα.
Καρδίτσα, 11 Φεβρουαρίου 2011

