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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ Πρωτ 45

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Κέντρον
Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη
λαβούσα υπ όψιν

1 Την ιδιόγραφη Διαθήκη του Αλεξάνδρου Αλεξ
Γιαννακάκη που δημοσιεύτηκε με το υπ αριθμ 1 19/1973

Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων
2 Το υπ αριθ ΦΕΚ 144/18-7-1975 τ Α Περί εγκρίσεως

συστάσεως εν Χανίοις Κρήτης κοινωφελούς Ιδρύματος

υπό την επωνυμίαν Κέντρον Βοήθειας Νέων
Αλεξάνδρου και Αννης Γιαννακάκη και κυρώσεως του
Οργανισμού αυτού

3 Τουπ αριθ ΦΕΚ 1477/6-6-2014 τ Β Έγκριση
τροποποίησης διατάξεων του οργανισμού του κοινωφελούς

ιδρύματος με την επωνυμία Κέντρο Βοήθειας
Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη που κυρώθηκε
με το αριθμ 450/4-7-1975 Π.δ/γμα ΦΕΚ 144 Α και

4 Την υπ αριθ 5/2-8-2019 Πράξη αυτής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση χωρίς διαγωνισμό δέκα 10 υποτροφιών
για το ακαδ έτος 2019-20 σε οικονομικά αδύνατους
νέους και νέες ηλικίας έως 36 ετών που κατάγονται
είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα

του τέως Δήμου Ινναχωρίου ήτοι Βάθης
Κεφαλιού Παπαδιανών Περιβολιών Αμυγδαλοκεφαλίου
Κάμπου Έλους Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα

στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες
Βάθης Κεφαλιού και Περιβολιών Κισάμου για σπουδές
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή
ή την αλλοδαπή διάρκειας έως δύο ετών εφόσον η κατοικία

τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους
Η υποτροφία για κάθε υποψήφιο καθορίζεται ανά

μήνα στο ποσό των 100€ για μαθητές Γυμνασίου Λυκείου

και 200€ για σπουδαστές και φοιτητές
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα σε 45 ημέρες από

την τελευταία δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης
να υποβάλλουν οτην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος
Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου-Κί

σαμος Χανίων-Τ.Κ 734 00 τα παρακάτω δικαιολογητι

2 Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κισάμου από το
οποίο να προκύπτει η καταγωγή του υποψήφιου υποτρόφου

από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου
Ινναχωρίου ήτοι Βάθης Κεφαλιού Παπαδιανών Περιβολιών

Αμυγδαλοκεφαλίου Κάμπου Έλους Βλάτους
και Στροβλών το έτος γεννήσεως καθώς και η οικογενειακή

του κατάσταση
3 Πιστοποιητικό απορίας αρμοδίως έκδιδάμενο

από το οποίο να προκύπτει ότι ο ίδιος και η οικογένεια
του είναι άποροι και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης

των σπουδών του
4 Προκειμένου περί υποψηφίου υποτρόφου για γυμνασιακές

σπουδές I Πιστοποιητικό του Δημοτικού
Σχολείου από το οποίο νά προκύπτει ότι απεφοίτησε
μέ βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς II Πιστοποιητικό
Γυμνασίου ή άλλης Μέσης Σχολής από το οποίο να
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε αυτήν και προκειμένου
περί υποψήφιων υποτρόφων γιά πανεπιστημιακές σπουδές

I Πιστοποιητικό της Σχολής εις την οποία γράφτηκε
από το οποίο να προκύπτει το έτος στο οποίο φοιτά αυτός

5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του υποψήφιου
υποτρόφου

6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 του υποψήφιου

υποτρόφου που να δηλώνει ότι δεν έλαβε ούτε
λαμβάνει υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή

7 Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικής
καταγωγής του υποψήφιου υποτρόφου

8 Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής ή του
τμήματος του υποψήφιου υποτρόφου που να βεβαιώνει
ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 κατ
έτος των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων
όπως ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του

Πληροφορίες κ Αντώνιο Βακάκη τηλ 28220 22128

Κίσαμος 2 Αυγούστου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Κισάμου Σελίνου

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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