
Πρόσκλιιστι για γορίΊΎΐΐστι υποτροφιών 
κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 

2017-2018

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου ως Διαχειριστής του 
Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή, θα προβεί στην χορήγηση 
υποτροφιών, για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος, 2017-2018 , από τα έσοδα που 
προέρχονται από το Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη -  Βεκρή στους αποφοίτους 
του Δημοτικού σχολείου Επταχωρίου , έχοντας υπό\ι/τι:
1. Την υπ'αριθμ. 18047/26-08-1985 Δημόσια Διαθήκη του Κληροδοτήματος 

«Βασιλικής Μπεκιάρη -Β εκρή»
2. Την αρ. πρωτ. Φ.2.1. /3419/28-08-2015 απόφαση Λειτουργικής αναστολής 
λόγω μη εγγραφής ικανού αριθμού μαθητών του 1/0 Δ.Σ. Επταχωρίου καθώς και την 

υπ'άριθ. πρωτ.:Φ2.1/4521-22-10-2018 , Βεβαίωση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς, στο οποίο αναφέρεται, ότι το Δημοτικό σχολείο 
Επταχωρίου βρίσκεται σε αναστολή Λειτουργίας και οι μαθητές οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι Επταχωρίου επιλογή σχολείου στην εν,λόγω περίπτωση είναι των γονέων και 
στηρίζεται στην παράγραφο γ'του Άρθρου 8 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε 
με το Άρθρο 23 του νόμου 4559/2018(ΦΕΚ 142τ.Α703-08-2018) , η οποία αναφέρει 
πως μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από 
αίτηση των γονέων /κηδεμόνων «  σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από 
μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους 
επιθυμούν την μετακίνηση αυτή »
3. Το άρθρο 33 του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23-8-1941, ΦΕΚ 286 τεύχος 

Α' «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών, εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και 
δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους»

4 . Την υπ'αριθμ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
101532/7308/Β001/20-12-2002, για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων 
υποτροφιών, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων και ισχύουν σήμερα για τα 
κληροδοτήματα

5. Το Άρθρο 56 χορήγηση υποτροφιών του Νόμου 4182/13,ΦΕΚ 185 τεύχος Α'
Θα χορηγηθεί το ποσό των (1350.00), όπως έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό 

του Κληροδοτήματος, για το οικονομικό έτος 2018, σε ένα (01) συνολικά δικαιούχο 
μαθητή ως εξής :

Ο μαθητής θα πάρει από 1350 ευρώ .

Οι δικαιούχοι, θα καθοριστούν με βάσει το Π.Δ., 8/1995 με τα οποία καθορίζονται οι 
βάσεις για τους μαθητές που αποφοίτησαν από την Στ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 
με _και εγγράφηκαν στην Α' τάξη του Γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Απαιτούαενα δικαιολονητικά,:

1. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, όπου θα φαίνεται ότι αποφοίτησαν.
2 . Βεβαίωση, ότι φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας διότι το Δημοτικό 

Σχολείο Επταχωρίου βρίσκεται σε αναστολή .
3. Βεβαίωση εγγραφής τους στην Α' τάξη γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018 

2019



4 .  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6. Πιστοποιητικό γεννήσεως, για την απόδειξη από γεννήσεως της ελληνικής 
ιθαγένειας ή καταγωγής,

Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνει στον Δήμο Νεστορίου . 
Αρμόδια κ. Λάζου Βασιλική.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467352309

Η περίληψη της πρόσκλησης να δημοσιευτεί σε μία (1) Αθηναϊκή ημερήσια 
εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου στην ιστοσελίδα της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και να τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητα Αρρένων .
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Δήμαρχος Νεστορίου


