
 
 

8 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14/12/2018 

                                
******************** 

 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 

  
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος που συνεδρίασε την 14η Δεκεμβρίου 2018 αξιολόγησε τις αιτήσεις που 
υπέβαλαν απόφοιτοι των Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας, σε ανταπόκριση της Προκήρυξης – 
Πρόσκλησής μας που δημοσιεύτηκε στον Τύπο την 21/9/2018 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στον ιστότοπο του 
Ιδρύματος, με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια: 
 
 Τον βαθμό του απολυτηρίου των υποψηφίων και την επίδοσή τους στις Πανελλήνιες 
εξετάσεις (125 μόρια ή βαρύτητα 62,5%) 
 Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση (60 μόρια ή βαρύτητα 30%) 
 Τις τυχόν ειδικές οικογενειακές συνθήκες (10 μόρια ή βαρύτητα 5%), και 
 Την καταγωγή τους (5 μόρια ή βαρύτητα 2,5%), 
 
Το Δ.Σ. συνέταξε τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, κατά σειρά 
επιτυχίας:  
 
 

 
 
Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. προέβη στην ανακήρυξη ως νέου υποτρόφου του Ιδρύματος του: 

 
Κλιάρη Αλέξανδρου-Ιωάννη 
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Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί εντός δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της 
παρούσας Πράξης, που θα γίνει την 18η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλλει ένσταση στο γραφείο 
του Ιδρύματος. 
 
Μετά  την παρέλευση του 10ημέρου, η Γραμματεία του Ιδρύματος, αφού εξετάσει ενστάσεις 
που τυχόν θα υποβληθούν, θα αποστείλει την παρούσα Πράξη, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά και στοιχεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και 
στο Τμήμα Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης, του 
Οργανισμού και του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α’ 
185/10.9.2013).  
 
Ως γνωστό το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχ. Αλλαμανή» με απόφασή του Δ.Σ. της 12ης 
Ιανουαρίου 2018, που εγκρίθηκε από τις παραπάνω Υπηρεσίες που έχουν την εποπτεία και τον 
έλεγχο του Ιδρύματος, αποφάσισε τη χορήγηση για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μίας (1) 
υποτροφίας των 2.000 Ευρώ ανά έτος σε απόφοιτο/η Τεχνικών Σχολείων (Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ) του 
Νομού Καρδίτσας, καταγόμενο/η κατά προτίμηση από το Ν. Καρδίτσας και περισσότερο ενδεή σε 
οικονομικά μέσα, που θα συνεχίσει τις σπουδές του/της σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(εκτός Στρατιωτικών & Σχολών Αστυνομίας) και μέχρι πέρατος αυτών, υπό τον όρο της κανονικής 
προαγωγής του/της από έτος σε έτος με επιτυχή εξέταση στο 50% τουλάχιστον των μαθημάτων 
του έτους παρακολούθησης (2 εξάμηνα) στο τέλος εκάστου έτους σπουδών ή εντός του πρώτου 
εξαμήνου του επόμενου έτους.   
 
Με τον τρόπο αυτό το Δ.Σ. εκπληρώνει τον σκοπό του Ιδρύματος σύμφωνα με την επιθυμία του 
διαθέτη του Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή, αποφοίτου της Εμπορικής Σχολής του Βόλου, που 
απεβίωσε στην Αθήνα το 1974, ο οποίος έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την Μέση Τεχνική 
Εκπαίδευση και εκδήλωσε έμπρακτα με την διαθήκη του την κοινωνική του ευαισθησία και την 
πεποίθησή του ότι η προώθηση της Μέσης και Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης μπορεί να 
συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 
      

Καρδίτσα, 14η Δεκεμβρίου 2018 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

 
 
 
 
 

Γεώργιος Ανυφαντής 


