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ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΑΝ  ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ   ΤΟΥ    ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ     «  Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ        
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ. ΑΛΛΑΜΑΝΗ » ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΕ–ΕΠΑΛ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ: 
 
  Σε  µια  απλή, αλλά  ζεστή  εκδήλωση,  το  Κοινωφελές   « Ίδρυµα  Γεωργίου  Αχ.  Αλλαµανή »  
επέδωσε  σύµφωνα  µε αποφάσεις  του ∆.Σ. του Ιδρύµατος και της Περιφέρειας Θεσσαλίας τις τέσσερις 
(4)  υποτροφίες  των  δυόµισι  (2. 500)  Ευρώ  εκάστη   σε   αριστούχους   αποφοίτους  ΤΕΕ  -  ΕΠΑΛ Ν. 
Καρδίτσας του τρέχοντος αλλά και  του παρελθόντος ακαδηµαϊκού έτους ως εξής: 
 

1. ΠΛΑΣΤΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εµµανουήλ απόφοιτο του 1ου ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Σοφάδων που 
συνεχίζει από πέρυσι επιτυχώς σπουδές στο ΤΕΙ Λάρισας τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.   

2. ΤΣΙΚΡΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου απόφοιτο του 3ου ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Καρδίτσας που 
συνεχίζει από πέρυσι επιτυχώς σπουδές στο ΤΕΙ Λάρισας τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών.  

3.  ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟ του Κωνσταντίνου απόφοιτο του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας  που εισήχθη 
φέτος στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ Αθηνών τµήµα Εκπαιδευτικών. 
               4.  ΤΣΙΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου απόφοιτο του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας  που εισήχθη 
φέτος στο ΤΕΙ Λάρισας τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής .  

  
  Οι υποτροφίες ως γνωστό χορηγούνται σε Αριστούχους αποφοίτους των Τεχνικών Σχολείων (ΤΕΕ-

ΕΠΑΛ) του Ν. Καρδίτσας , καταγόµενους κατά προτίµηση από το Ν. Καρδίτσας και περισσότερο ενδεείς σε 
οικονοµικά µέσα που συνεχίζουν σπουδές σε Ανώτερη Σχολή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και µέχρι 
περατώσεως αυτών , υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής από έτος σε έτος µε επιτυχή εξέταση στο 50% 
τουλάχιστον των δηλουµένων µαθηµάτων του έτους παρακολούθησης (2 εξάµηνα). Το Ίδρυµα από το 1982 
που  δραστηριοποιείται, έχει χορηγήσει µέχρι σήµερα περίπου 300 υποτροφίες.  

 Το ∆.Σ.  συγχαίρει  το σύνολο των υποψηφίων για το υψηλό επίπεδο επίδοσης και συµµετοχής στην 
φετινή προκήρυξη του Ιδρύµατος  και τους εύχεται καλή συνέχεια στις σπουδές και στην  επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία.  ∆ηλώνει δε ότι το σύνολο των υποψηφίων θα έχει την ενεργό συµπαράσταση του 
Οργανισµού σε ότι του ζητηθεί.  

 Με τον τρόπο αυτό το ∆.Σ. του Ιδρύµατος και το ίδιο το Ίδρυµα τιµά έµπρακτα την ιδιαίτερη αγάπη 
που έτρεφε για την Μέση Τεχνική Εκπαίδευση ο Γεώργιος Αχ. Αλλαµανής , απόφοιτος της Εµπορικής 
Σχολής του Βόλου εκείνης της εποχής που απεβίωσε στην Αθήνα το έτος 1974, σε έµπρακτη εκδήλωση της 
κοινωνικής του ευαισθησίας και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του για την προώθηση της Μέσης και 
Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης που µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην οικονοµική ανάπτυξη του 
τόπου. 

 Η εκδήλωση οργανώθηκε στο ιδιόκτητο Γραφείο του Ιδρύµατος στη Καρδίτσα , Χαρίτου 5 
και οι επιταγές για τα  ακαδηµαϊκά  έτη 2008-09 και 2009-10 των δυόµισι χιλιάδων (2.500) Ευρώ 
εκάστη, παραδόθηκαν στους τέσσερις  (4) δικαιούχους παρουσία των γονέων τους από τον Πρόεδρο του 
Ιδρύµατος κ. Γεώργιο Ανυφαντή ∆ικηγόρο,  µε την υπογραφή προς τούτο σχετικής σύµβασης που 
προβλέπεται από τη  νοµοθεσία. 

                                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ. 


