
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ 7/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : «ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019»

Στο Τσοτύλι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 74/20-12-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 

απευθύνθηκε και επιδόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου & 

Σιατίστης κ.κ. Πάυλος, Πρόεδρος

1. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

2. Δήμαρχος Βοίου -  Δημήτριος 

Λαμπρόπουλος, Αντιπρόεδρος

3.Νικόλαος Κατσαούνης

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλος, εισηγούμενος 

το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν την εισήγηση αναφορικά με τη χορήγηση 

υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους του Λυκείου Τσοτυλίου για τη συνέχιση των 

σπουδών τους στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019. Η 

χορήγηση των υποτροφιών προβλέπεται στους σκοπούς του Ιδρύματος, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος. Δικαίωμα υποτροφίας 

έχουν οι αριστούχοι, απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου που κατάγονται και διαμένουν μόνιμα 

στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου (πρώην Δήμος Τσοτυλίου), Ο Πρόεδρος ζητά από το



Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος την έκδοση σχετικής προκήρυξης στην οποία θα 

αναφέρονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθώς και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Το προτεινόμενο ποσό της υποτροφίας για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών 

ορίζεται στα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) ανά υπότροφο και θα καταβάλλεται εφάπαξ 

για κάθε έτος των σπουδών.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ’ όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου

2. Την αριθ. 810/07-07-1994 δημόσια διαθήκη της Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γάρου

3. Το από 31-12-2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 18 Β714-01-2003)

4. Τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 2 του καταστατικού σύστασης του 

Ιδρύματος Γεωργίου & Καλλιόπης Γάρου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος Γεωργίου 8ε 

Καλλιόπης Γάρου.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 56 του Ν. 4182/2014 «Κώδικας κοινωφελών 

περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23-08-1941 «περί του τρόπου 

απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοτούν και δωρεών καταλειπομένων εις 

άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα πλην του κράτους»..

8. Τον προϋπολογισμό του ιδρύματος του έτους 2018 όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ 

πρωτ. 57527/19-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει, να εκδώσει την παρακάτω 

προκήρυξη:
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου 8ε Καλλιόπης Γάρου, 

έχοντας υπ’ όψη :

1. Την αριθ. 810/07-07-1994 δημόσια διαθήκη της κας Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γάρου.

2. Το από 31-12-2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 18 Β714-01-2003)



3. Τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 2 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος 

«Γεωργίου & Καλλιόπης Γάρου»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος «Γεωργίου & 

Καλλιόπης Γάρου»

5. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 56 του Ν. 4182/2014 «Κώδικας κοινωφελών 

περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23-08-1941 «περί του τρόπου απονομής 

υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοτών και δωρεών καταλειττομένων εις άλλα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα πλην του κράτους».

7. Τον προϋπολογισμό του ιδρύματος του έτους 2018 όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ 

πρωτ. 57527/19-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

- Δυτικής Μακεδονίας.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (5 αγόρια και 5 κορίτσια) που 

εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η υποτροφία ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος και θα καταβάλλεται εφάπαξ ανά έτος. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι 

αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου, που κατάγονται και διαμένουν μόνιμα στην 

Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, 

να υποβάλουν στη Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή εισαγωγής στην οποία έχουν εγγράφει ως πρωτοετείς 
φοιτητές/τριες.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή 
κληροδότημα.

4. Απολυτήριο του Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό άριστα.

5. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Πιστοποιητικό καταγωγής από την Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.



Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή μη συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

δεν θα γίνουν δεκτές.

Η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων θα γίνει σύμφωνα με τον οργανισμό του 

ιδρύματος και όλων των συναφών νόμων και διατάξεων που ισχύουν σήμερα.

Η επιλογή και η ανακήρυξη των υποτρόφων δεν θα γίνει με διαγωνισμό, αλλά με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου

Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος και του άρθρου 29 του από 

18/18-08-1941 Κανονιστικού Διατάγματος (ΦΕΚ 286Α), οι οποίες διαπιστώνονται με πράξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη 

πορεία των σπουδών των υποτρόφων και να αξιώνει απ’ αυτούς την υποβολή, κάθε έτος, 

αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα επιλογής, εντός 

10 ημερών από την τοιχοκόλληση της απόφασης του Δ.Σ στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Τσοτυλίου. με την οποία ανακηρύσσονται οι υπότροφοι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 33 του από 18/18-8-41 Κανονιστικού διατάγματος (ΦΕΚ 286/23- 

8-1941 τ.Α').

Μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας και εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις, 

το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης των 

υποτρόφων μαζί με τις τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα επιλογής αυτών, καθώς και τις 

απόψεις επ' αυτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνεται ως προς 

όλους ή ως προς μερικούς υποψηφίους η πράξη επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων 

του ιδρύματος, μετά από έλεγχο αν έγιναν σύμφωνα με την συστατική πράξη ή τον οργανισμό 

ή τις διατάξεις που ισχύουν.

Η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Τσοτυλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (υπεύθυνη 

κα Ευαγγελία Μπαλίτσα τηλ 24683 50100).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2018



Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ. υπογραφή Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΤΣΟΤΥΛΙ 07/12/2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
αΙα

ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ ΗΜΟ ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ ΤΗ ΤΑ ΤΣΟΤΥΛ ΙΟ Υ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΡΟΥ

Τσοτύλι 27/12/2018 
Αριθ. Πρωτ. : 75

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Π ρόεδρος  του Δ ιο ικη τ ικο ύ  Συμβουλ ίου  του Ιδρύματος  «Γεωργ ίου  & Κ α λλ ιό 

πης Γάρου», έχοντας  υπ ’ όψη :

1. Την αριθ. 21 /2018  απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος  «Γεωργ ίου  & Καλλ ιόπης  

Γ άρου»

2. Την αριθ . 8 1 0 /0 7 -0 7 -19 94  δημόσ ια  δ ιαθήκη  της κας Κ αλλ ιόπ ης  χήρας  Γεω ρ

γίου Γάρου.

3. Το από 31 -12 -2002  Π ροεδρ ικό  Δ ιά ταγμα  (ΦΕΚ 18 Β 7 1 4 -01 -20 03 )

4. Τ ις  δ ια τά ξε ις  της π αραγρά φο υ  α του άρθρου 2 του κατασ τατ ικού  σύστασης  

του Ιδρύματος  «Γεωργ ίου  & Καλλ ιόπ ης  Γάρου»

5. Τ ις  δ ια τά ξε ις  του άρθρου 10 του κατασ τατ ικού  σ ύστασης  του Ιδρύματος  

«Γεωργ ίου  & Καλλ ιόπ ης  Γάρου»

6. Τ ις  δ ια τά ξε ις  των άρθρω ν 38, 39 και 56 του Ν. 41 82 /2 0 1 4  «Κώ δ ικας  κο ινω 

φελών π ερ ιουσ ιώ ν ,  σ χο λαζουσ ώ ν  κληρ ονομ ιώ ν  και λο ιπ ές  δ ια τάξε ις» .

7. Τ ις  δ ια τά ξε ις  του Κανον ιστ ικού  Δ ια τά γμ α το ς  18 /23-08-1941 «περ ί  του τρ ό 

που α π ονομής  υπ οτρ οφ ιώ ν  εκ κληρονομ ιώ ν,  κληροδοτώ ν  και δω ρεώ ν κατα- 

λ ε ιπ ομ ένω ν  εις άλλα νομ ικά  ή φυσ ικά  π ρόσ ω π α πλην του κράτους».

8. Τον  π ρ ο ϋ π ο λο γ ισ μ ό  του ιδρύματος  του έτους  2018 όπως αυτός  εγκρ ίθη κε  με 

την αρ ιθ  πρωτ. 57 5 2 7 /1 9 -0 4 -2 0 1 8  απόφαση  του Συντον ιστή  Α π ο κ ε ν τρ ω μ έ 

νης Δ ιο ίκη σ η ς  Ηπείρου - Δυτ ικής  Μακεδον ίας .

Π ο ο κ η ο ύ σ σ ε ι

Τη χορήγηση  δέκα (10) υπ οτροφ ιώ ν  σε φ ο ιτη τές / τρ ιες  (5 αγόρ ια  και 5 κορ ίτσ ια )  

που ε ισ ήχθησ α ν  το ακαδημα ϊκό  έτος 2018 -201 9  σε Α νώ τα τα  και Α νώ τερα  Δ η 

μόσια Ε κπ α ιδευτ ικά  Ιδρύματα  της χώρας μέχρι  την ολοκλήρω σ η  των σπουδών 

τους.
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Η υποτροφ ία  ορ ίζετα ι  στο ποσό των χ ιλ ίω ν  π εν τα κο σ ίω ν  ευρώ (1 .500 ,00  €) για 

κάθε ακαδημα ϊκό  έτος και θα καταβάλλετα ι  εφάπαξ  ανά έτος. Δ ικα ίω μα  υπ ο 

τροφ ίας  έχουν  οι αρ ισ τούχο ι  απ όφ ο ιτο ι  του Λυκε ίου  Τσ οτυλ ίου ,  που κατάγοντα ι  

και δ ια μένουν  μόν ιμα στην Δημοτ ική  Ενότητα  Τσ οτυλ ίου .

Οι ενδ ια φερό μενο ι  πρέπε ι ,  εντός  π ρ οθεσ μ ία ς  45 ημερών από την τελευτα ία  

δημοσ ίευση ,  να υπ οβάλουν  στη Τοπ ική  Κ ο ινότητα  Τσο τυλ ίου  τα εξής δ ικα ιολο -  

γητ ικά:

1. Α ίτηση.

2. Βεβα ίωση εγγραφής  στη σχολή ε ισ αγω γής  στην οπο ία  έχουν  εγγράφε ι  ως 
π ρ ω το ετε ίς  φ ο ιτη τές /τρ ιες .

3. Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν .1599/86 ότι δεν λαμβάνε ι  υποτροφ ία  από άλλο 
ίδρυμα ή κληροδότημα .

4. Α π ο λυτή ρ ιο  του Λυκε ίου  Τσο τυλ ίου  με βαθμό άρ ιστα.

5. Π ισ το π ο ιη τ ικό  Ελλην ικής  Ιθαγένε ιας .

6. Π ισ το π ο ιη τ ικό  καταγω γής  από την Δ ημοτ ική  Ενότητα  Τσοτυλ ίου .

7. Βεβα ίωση μόν ιμης  κατο ικ ίας  στην Δ ημοτ ική  Ενότητα  Τσοτυλ ίου .

Α ιτήσ ε ις  εκπ ρ ό θ εσ μες  ή μη σ υνο δ ευό μενες  από όλα τα π ρο β λεπ ό μ ενα  δι-

κα ιολογητ ικά  δεν θα γ ίνουν  δεκτές.

Η πράξη ανακή ρυξης  των υπ οτρ όφ ω ν  θα γίνε ι  σύμφωνα  με τον ο ρ γ α ν ι 

σμό του ιδρύματος  και των συναφώ ν νόμω ν και δ ια τά ξεω ν  που ισχύουν  σήμερα.

Η επ ιλογή και η ανακήρυξη  των υπ οτρ όφ ω ν  δεν θα γίνε ι  με δ ιαγων ισμό ,  

αλλά με απόφαση  του Δ ιο ικη τ ικο ύ  Συμβουλ ίου  του Ιδρύματος  Γεωργ ίου  και 

Καλλ ιόπ ης  Γάρου

Η χορήγηση  της υπ οτρ οφ ία ς  δ ια κόπ τετα ι  όταν συντρέχουν  οι π ρ ο ϋ π ο θ έ 

σεις που ορ ίζοντα ι  από τις δ ια τά ξε ις  της συσ τατ ικής  πράξης  του ιδρύματος  και 

του άρθρου 29 του από 18 /18-08-1941 Κανον ιστ ικού  Δ ια τά γμ α το ς  (ΦΕΚ 286Α),  

οι οπο ίες  δ ια π ισ τώ νοντα ι  με πράξη του Δ ιο ικη τ ικο ύ  Συμβουλ ίου  του ιδρύματος ,  

που έχει  υποχρέωση να π α ρ α κο λο υθ ε ί  την όλη πορε ία  των σπ ουδώ ν  των υπ ο 

τρόφων και να αξ ιώνε ι  α π ’ αυ τούς  την υποβολή ,  κάθε έτος, α π ο δ ε ικ τ ικώ ν  σ το ι 

χε ίων  της επ ίδοσης  τους.

Οι ενδ ια φερό μενο ι  μπορούν  να υπ οβάλουν  ένσταση κατά του π ίνακα  ε π ι 

λογής,  εντός 10 ημερών από την το ιχοκόλλη ση  της απ όφ ασ ης  του Δ.Σ στον π ί 

νακα α να κο ινώ σ εω ν  του Δημοτ ικο ύ  Κ α τα σ τήμ α τος  Τσοτυλ ίου .  με την οποία  ανα-
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κηρύσσοντα ι  οι υπότροφο ι ,  σύμφωνα με τις δ ια τά ξε ις  του άρθρου 33 του από 

18/18-8-41 Κανον ιστ ικού  δ ια τά γμα το ς  (ΦΕΚ 286 /23-8 -1941  τ.Α').

Μετά την πάροδο της 10ημερης προθεσμίας και εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις, το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης των υπο

τρόφων μαζί με τις τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα επιλογής αυτών, καθώς και τις απόψεις επ' 

αυτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνεται ως προς όλους 

ή ως προς μερικούς υποψηφίους η πράξη επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων του ιδρύ

ματος, μετά από έλεγχο αν έγιναν σύμφωνα με την συστατική πράξη ή τον οργανισμό ή τις δια

τάξεις που ισχύουν.

Η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της Αποκε

ντρωμένης Διοίκησης.

Για π ερ ισ σ ό τερ ες  π ληρο φ ο ρ ίες  οι ενδ ια φερό μενο ι  μπορούν  να α π ε υ θ ύ ν ο 

νται στα γραφε ία  της Δ ημ οτ ική ς  Κο ινότη τας  Τσο τυλ ίου  κατά τις ερ γάσ ιμες  ημ έ 

ρες και ώρες (υπεύθυνη κα Ευαγγελ ία  Μ παλ ίτσα  τηλ. 24683  50100).

ΤΣΟ ΤΥΛΙ 27 /12 /2018  
Ο ΠΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜ ΑΤΟΣ
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