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Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Σελ.: 20 Ημερομηνία
έκδοσης:

02-12-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

161.7 cm² Κυκλοφορία: 1450

Θέματα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΕΙΟ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδο

τήματος IQANNOY ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ με την 
απόφαση 30/2022 που εγκρίθηκε από την 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς 
για το σχολικό έτος 2022/2023 το Κληρο
δότημα ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ θα προ- 
σλάβει δώδεκα (12) υποτρόφους οε βάρος 
των εσόδων του κληροδοτήματος χωρίς δι
αγωνισμό, και με απαραίτητα κριτήρια α) την 
φοίτησή τους εντός Ελλάδας στην Α’ τάξη 
Γυμνασίου ή Λυκείου ή στο Α’ έτους Α.Ε.Ι./ 
Τ,Ε.Ι. β) την ύπαρξη και παραμονή της οικο
γενειακής τους μερίδας στην τοπική κοινό
τητα (Τ.Κ.) θηναίας, διευκρινίζουμε ότι δεν 
δικαιούνται υποτροφία όσοι διατηρούν την 
οικογενειακή τους μερίδα σε άλλες πόλεις

ή κοινότητες εντός Κεφαλονιάς πλην της 
Τ.Κ. θηναίας γ) Το οικογενειακό εισόδη
μα να μην υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ. 
Τα παραπάνω κριτήρια θα αποδεικνύονται, 
το μεν πρώτο με πιστοποιητικό σπουδών / 
βεβαίωση φοίτησης της σχολικής μονάδας 
ή με βεβαίωση εγγραφής του Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι., 
το δεύτερο με πιστοποιητικό οικογενεια
κής κατάστασης και το τρίτο με πρόσφατο 
αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορι
σμού φάρου, φορολογικού έτους 2021 της 
οικογένειάς τους. Στο πιστοποιητικό οικο
γενειακής κατάστασης που θα εκδοθεί α
πό το δήμο Αργοστολιού εάν η οικογενει
ακή μερίδα των γονέων των υποψηφίων υ
ποτρόφων δεν αναγράφει την Τ.Κ. θηναί
ας αλλά αναφέρεται οτιδήποτε άλλο, τότε ο 
πρόεδρος της κοινότητας θα βεβαιώνει μόνο 
τους υποψήφιους υπότροφους αυτούς που 
διαμένουν μόνιμα ή βραχυχρόνια σε οικίες 
Α' βαθμού συγγένειας στα Καρδακάτα οι ο
ποίοι έχουν καταγωγή από το χωριό. Οι υ

ποψήφιοι με έγκυρες αιτήσεις, δηλαδή που 
πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, κατατάσ
σονται ως εξής: Ιο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Μόνιμοι κά
τοικοι Καρδακάτων, θα αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. θηναίας. 
2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Υπότροφοι καταγόμενοι από 
τα Καρδακάτα, που θεωρούνται όσοι κατά
γονται από τα Καρδακάτα, δηλαδή είτε οι ί
διοι είτε ένας εκ των γονέων τους ή παπ
πούς, γιαγιά είναι γεννημένος στα Καρδα
κάτα και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
προέδρου της κοινότητας μετά τον σχετικό 
έλεγχο στα μητρώα του Δήμου Αργοστολι
ού. 3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Υπότροφοι μόνιμοι κάτοι
κοι των υπόλοιπων χωριών (Ρίζα, Κοντογου- 
ράτα, Πετρικάτα) της Τ.Κ. θηναίας. θα απο- 
δεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου της 
Τ.Κ. θηναίας ότι κατοικούν μόνιμα σ’ αυτά. 
Για να εξεταστούν αιτήσεις υποψηφίων των 
επόμενων κριτηρίων (2ου και 3ου) θα πρέπει 
να έχουν παραμείνει κενές θέσεις υποτρό
φων μετά την εξάντληση των έγκυρων αιτή
σεων των προηγούμενων κριτηρίων κατάτα
ξης. Εάν οι αιτήσεις σε κάποιο κριτήριο κα
τάταξης είναι περισσότερες του εναπομεί- 
ναντος αριθμού κενών θέσεων υποτρόφων, 
τότε η επιμέρους κατάταξη γίνεται με εισο
δηματικά κριτήρια οε συνδυασμό με τον α
ριθμό των μελών της οικογένειας του υπο
ψήφιου υποτρόφου. Συγκεκριμένα προη
γείται ο υποψήφιος του οποίου το οικογε
νειακό εισόδημα είναι μικρότερο, μετά την 
αφαίρεση του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) 
για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικο
γένειας. Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ογδό
ντα πέντε (85) ευρώ για τους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκατό εί
κοσι πέντε (125) ευρώ για τους σπουδαστές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηνιαίως. Η 
κάθε υποτροφία χορηγείται για χρονικό διά
στημα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθ
μίδα εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι οι 
υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα 
μαθήματά τους και θα προάγονται με επιτυ
χία στις σπουδές τους. Στην αντίθετη περί
πτωση θα διακόπτεται η υποτροφία και θα 
επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χορηγη
θεί βάσει της Δ.Υ.Ο.Κ. 639/143/22-1-1986. 
Για την εύρυθμη χορήγηση των υποτροφι
ών, οι υπότροφοιυποχρεούνται στο τέλος 
κάθε σχολικής περιόδου να ενημερώνουν 
τη Δ/Ε του κληροδοτήματος για την πορεία 
των σπουδών τους με αντίγραφα της βαθ
μολογίας τους. Διευκρινίζουμε ότι η Δ/Ε ο
ποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση μπορεί να πάρει απόφαση που 
να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω το ποσόν των υποτροφιών ανάλο
γα με την οικονομική κατάσταση του κλη
ροδοτήματος και αφού πάρει έγκριση από 
το τμήμα Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφε
λών Περιουσιών. Οι υποψήφιοι υπότροφοι 
πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους 
στη διεύθυνση, Κληροδότημα Ιωάννου Γε- 
ρολυμάτου, Καρδακάτα θηναίας, ΤΚ 28100 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς, έως 31/01/2023. Αι
τήσεις που θα υποβληθούν ή δεν θα έχουν 
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά της παρούσας προκήρυξης μετά την 
31-01-2023 δεν θα γίνονται δεκτές. Η αίτη
ση θα συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υπο
ψήφιο και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό οικογενει
ακής κατάστασης. Στο πιστοποιητικό οικο
γενειακής κατάστασης που θα εκδοθεί α
πό το δήμο Αργοστολιού εάν η οικογενει
ακή μερίδα των γονέων των υποψηφίων υ
ποτρόφων δεν αναγράφει την Τ.Κ. θηναί
ας τότε αυτό θα βεβαιώνεται από τον πρό
εδρο της κοινότητας. 2) Πιστοποιητικά Α' 
τάξης Γυμνασίου ή Α’ τάξης Λυκείου ή 1ου 
έτους Α.Ε.Ι. ή Τ,Ε.Ι. στο οποίο θα πιστοποι
είται ότι ο υποψήφιος υπότροφος έχει εγ
γράφει και φοιτά κανονικά. 3) Υπεύθυνη Δή

λωση Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνει βοήθη
μα ή υποτροφία από άλλη πηγή για τις ίδιες 
σπουδές και ότι έχει διαβάσει την προκή
ρυξη και έχει κατανοήσει τους όρους της, 
τους οποίους και αποδέχεται. Σε περίπτω
ση αναληθούς δήλωσης θα επιστρέφει τα 
χρήματα που έχει λάβει. 4) Αντίγραφο Πρά
ξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φο
ρολογικού έτους 2021 της οικογένειας. 5) 
Βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. θηναίας 
για μόνιμη κατοικία ή την καταγωγή του υ
ποψηφίου κατά περίπτωση. Μετά την επι
λογή των υποτρόφων συνάπτεται σύμβαση 
αυτών και της Δ/Ε με βάση τους όρους της 
παρούσης προκήρυξης και αφού εγκριθεί η 
πρόσληψή τους από το τμήμα εποπτείας Δ/ 
νση Κοινωφελών περιουσιών.

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής επιτροπής 
Παναγής Κωνσταντάτος
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