
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ   Ι∆ΡΥΜΑ 
         «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» 
 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος το οποίο αποτελεί το διαχειριστή του 
Κληροδοτήµατος ΓΚΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ανακοινώνει, ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 56 παρ.3 του Ν 4182/2013, και µε την από 20/01/1926 διαθήκη 
της Καλλιόπης Γκίνου Χήρας Γεωργίου θα χορηγήσει βοηθήµατα γάµου σύµφωνα 
µε την επιθυµία της διαθέτιδος: «…...΄Αφήνω δε είς τα Ελέη της πόλεως Άρτης ως 
κληρονόµίαν τα άνω περιγράφόµενα κτήµατα……..τά εισοδήµατα των 
κτηµάτων τούτων διατάσσω και παραγγέλω  όπως διατίθενται προς προίκισιν 
µεµνηστευµένων κορασίων της πόλεως ΄Αρτης ….»  για το οικ. έτος 2017 

 
Προϋποθέσεις:  
• Να κατάγονται από τον Νοµό Άρτας 
• Να έχουν τελέσει τον γάµο εντός του 2017 
• Όριο εισοδήµατος: 8.800,00 ευρώ[οικογενειακό –ενδιαφεροµένης]  

 
∆ικαιολογητικά: 
• Αίτηση µε όλα τα στοιχεία τους 
• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 
• Ληξιαρχική πράξη γάµου. 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης[γονέων] 
• Εκκαθαριστικό [γονέων] 
• Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης ενδιαφεροµένης 
• Εκκαθαριστικό ενδιαφεροµένης. 
• Φωτοτυπία λογαριασµού Τράπεζας 
• Οποιοδήποτε άλλο ,ενισχυτικό της αίτησής τους, δικαιολογητικό. 

Σηµείωση: Οι αιτήσεις  και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εις διπλούν 
Το ποσό που θα διανεµηθεί βάσει του προϋπολογισµού έτους 2017,ανέρχεται στα  

1.200,00 ευρώ. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα  εξετασθούν κατά προτεραιότητα από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ», το δε ανώτατο ποσό της  εκάστης 
οικονοµικής  ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00 ευρώ)  και θα 
καταβληθεί εφάπαξ. 

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος και την 
επιλογή των δικαιούχων θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στο γραφείο του Ιδρύµατος και οι 
ενδιαφερόµενοι θα έχουν προθεσµία δέκα (10) ηµερών για την υποβολή ενστάσεων σε τυχόν 
µη έγκρισή τους. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  έως 2/12/2017 καταληκτική ηµεροµηνία. 
Οι όροι της παρούσας θα γνωστοποιηθούν στην ∆ιεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητρόπολης Άρτης www.imartis.gr.  

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευτεί σε εφηµερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας 
 Πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του ιδρύµατος (Μ.Ιγνατίου 24, τηλ. 
2681027092 ΑΡΤΑ) 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
 
 

†  Ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος 


