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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ     ΚΑΙ      ΕΠΙΛΟΓΗ     ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    ΤΟΥ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ   « Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΩΣ  
ΑΛΛΑΜΑΝΗ » ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΑΚΑ∆.  ΕΤΟΥΣ  2013-14. 
 

Συνεδρίασε στις 14-11-2013 στα γραφεία του «Ιδρύµατος 
Γεωργίου Αx.Αλλαµανή» το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού, το 
οποίο εκτός των άλλων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
απεφάσισε και συνέταξε προς τον σκοπό αυτό σχετική πράξη για 
την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των υποψηφίων στους 
οποίους το Ίδρυµα θα χορηγήσει τις τρεις  (3) υποτροφίες για το 
Ακαδηµαϊκό έτος 2013-14.  

Η πράξη αυτή τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία του 
Ιδρύµατος και στα ∆ηµοτικά καταστήµατα Καρδίτσας-
Σοφάδων-Παλαµά και Μουζακίου στις 22-11-2013, µε 
πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο υποψήφιο για υποβολή 
ένστασης εντός 10-ηµέρου από την ηµεροµηνία ανάρτησης.  

Μετά  την παρέλευση του 10-ηµέρου, η πράξη µαζί µε τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τις τυχόν ενστάσεις των ενδιαφεροµένων υποψηφίων θα υποβληθεί  
στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  για  τυχόν  παρατηρήσεις. 
           Στη συνέχεια ο φάκελος θα διαβιβαστεί από την ανωτέρω ∆ιεύθυνση στην Γενική ∆ιεύθυνση Αποκ. 
∆ιοίκησης, ∆/νση ∆ιοίκησης, για την τελική Πράξη διορισµού των τριών (3) υποτρόφων για το Ακαδηµαϊκό έτος 
2013-14, από την Γενική Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, µετά την σύµφωνη 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κληροδοτηµάτων.  
 
  Στην ως άνω συνεδρίαση εξετάσθηκαν και οι επιδόσεις σπουδών των υποτρόφων του Ιδρύµατος 
παρελθόντων ετών. Μετά τον έλεγχο των Πιστοποιητικών σπουδών των Σχολών διαπιστώθηκε η ύπαρξη των 
προϋποθέσεων συνέχισης των υποτροφιών  και εγκρίθηκε η επίδοση των επιταγών των 2.500  Ευρώ στους 
παρακάτω έξι  (6) δικαιούχους : 
 

1 ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟ του   Κωνσταντίνου 
2 ΛΑΠΠΑ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του   Φωτίου 
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του   Κωνσταντίνου 
4 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ   του   Ιωάννη 
5 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του   Ηλία 
6 ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του   Κωνσταντίνου 
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