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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Μπούτσια», με έδρα την 

Τ. Κ. Καλαρρυτών του Δήμου Β. Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου, 

με το αριθμ. 8/14-10-2015 πρακτικό της, αποφάσισε τη χορήγηση τεσσάρων (4) 

συνολικά οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους φοιτητές, των οποίων οι οικογένειες 

κατοικούν στους Καλαρρύτες, άλλως των οποίων οι οικογένειες κατάγονται από 

τους Καλαρρύτες και κατοικούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου ή στους Νομούς 

Τρικάλων ή Λάρισας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 3968/2002 απόφαση 

του Εφετείου Αθηνών. 

Το ύψος της κάθε οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται σε δύο χιλιάδες ευρώ 
(2.000,00€). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 την αίτησή 

τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  

π. Μιχαήλ Βούρβος 

 Περικλέους 12 

   τ.κ. 45221 

   Ιωάννινα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του 

Κληροδοτήματος με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου,ης (διεύθυνση, 

τηλέφωνο κ.λ.π.) 

2. Πιστοποιητικό του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει ότι η οικογένεια του 

υποψηφίου διαμένει στην Τ.Κ. Καλαρρυτών. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η 

καταγωγή του ιδίου ή των γονέων του από την Τ.Κ. Καλαρρυτών, στην 

περίπτωση μόνιμης κατοικίας στην Περιφέρεια της Ηπείρου ή στους Νομούς 

Τρικάλων ή Λάρισας. 

4. Βεβαίωση σπουδών από το Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

χώρας, που φοιτά (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), που ν’ αποδεικνύεται η φοίτησή του για το 

ακαδ. Έτος 2015-2016. 



5. Βεβαίωση εγγραφής από το Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

χώρας, για τους πρωτοετείς φοιτητές, που πρόκειται να φοιτήσουν το ακαδ. 

Έτος 2015-2016. 

6. Πιστοποιητικό απορίας - οικονομικής αδυναμίας από τη Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, του Δήμου, όπου διαμένουν. 

7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει λάβει 

οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από την ίδια ή άλλη Κληρονομιά, 

Κληροδοσία ή δωρεά. 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Μπούτσια», μετά τη λήξη 

της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, θα τις εξετάσει και με αιτιολογημένο 

πρακτικό της θ’ αποφασίσει τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους 

φοιτητές, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης και έχουν τα ίδια προσόντα, είναι 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των οικονομικών ενισχύσεων, που πρόκειται να 

δοθούν, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση, ενώπιον της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, κατόπιν γνωστοποίησης της 

ημερομηνίας και ώρας στους ενδιαφερόμενους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο δικαιολογητικό των υποψηφίων είναι ατελές, 

ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού, η Επιτροπή καλεί τους 

ενδιαφερόμενους με έγγραφη πρόσκλησή της, πριν προτείνει τους προς επιλογή 

δικαιούχους, να συμπληρώσουν τις ελλείψεις αυτές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την επίδοση με σχετική απόδειξη της ανωτέρω πρόσκλησης. 

Με την απόφαση επιλογής της διαχειριστικής επιτροπής θα καλούνται επίσης οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που απορρίφθηκαν, να υποβάλουν, εφόσον το 

επιθυμούν, σχετική ένσταση εντός δέκα (10) ημερών, αφού τους κοινοποιηθεί με 

αποδεικτικό η εν λόγω απόφαση. 

 

 

                                                                               Καλαρρύτες 15 Οκτωβρίου 2015 

                                                                               Ο Πρόεδρος του Κληροδοτήματος 

                                                                                       «Αγλαϊας Μπούτσια» 

 

 

                                                                                         π. Μιχαήλ Βούρβος 


