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Συνεδρίασε στις 29-11-2012 στα γραφεία του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αx.Αλλαμανή» το 

Διοικητικό 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 δύο (2) υποτροφίες για το Ακαδημαϊκό έτος 

2012-13.  

 

Η πράξη αυτή τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και στα Δημοτικά καταστήματα Καρδίτσας, 

Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου, 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 Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  για  τυχόν  παρατηρήσεις.  Στη συνέχεια ο φάκελος θα διαβιβαστεί από την 

ανωτέρω Διεύθυνση στην Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Δ/νση Διοίκησης, για την τελική Πράξη 

διορισμού των δύο (2) υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-13, από την Γενική Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, μετά την σύμφωνη γνωμοδότηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.  

 

          Ως γνωστό το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχ. Αλλαμανή» με παλαιότερη απόφασή του 

που εγκρίθηκε από τις παραπάνω Υπηρεσίες που έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύματος, 

αποφάσισε τη χορήγηση για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 δύο (2) υποτροφιών  των 2.500 Ευρώ εκάστη 

ανά έτος σε «Αριστούχους» ή «Λίαν Καλώς» αποφοίτους των Τεχνικών Σχολείων  (Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ) του 

Νομού Καρδίτσας, καταγόμενους κατά  προτίμηση από το Ν. Καρδίτσας και περισσότερο ενδεείς σε 

οικονομικά μέσα που θα συνεχίσουν σπουδές σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι πέρατος 

αυτών, υπό τον όρο υπό τον όρο η επίδοση των σπουδών να  είναι ικανοποιητική με επιτυχείς εξετάσεις 

στο 50% τουλάχιστον των μαθημάτων που υποχρεούται να υποστεί στο τέλος εκάστου έτους σπουδών ή 

εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους.     

 

         Με τον τρόπο αυτό το Δ.Σ. του Ιδρύματος και το ίδιο το Ίδρυμα τιμά έμπρακτα την ιδιαίτερη 

αγάπη που έτρεφε για την Μέση Τεχνική Εκπαίδευση ο Γεώργιος Αχ. Αλλαμανής, απόφοιτος της 

Εμπορικής Σχολής του Βόλου εκείνης της εποχής, που απεβίωσε στην Αθήνα το έτος 1974 και που διέθεσε 

την περιουσία του στο Ίδρυμα, σε έμπρακτη εκδήλωση της κοινωνικής του ευαισθησίας και της 

πεποίθησής του ότι η προώθηση της Μέσης και Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης  μπορεί να συμβάλει 

αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 
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  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 πέντε  (5) δικαιούχους : 

 

 

      1. ΣΠΑΝΙΑ            ΧΡΗΣΤΟ                του   Κωνσταντίνου 

      2. ΤΣΙΝΤΖΑ            ΣΟΦΙΑ                  του   Κωνσταντίνου 

      3. ΛΑΠΠΑ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   του  Φωτίου 

      4  ΤΣΟΥΚΑΛΑ        ΓΕΩΡΓΙΟ              του  Κωνσταντίνου 

      5. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ  ΕΛΕΝΗ                 του   Ιωάννη                 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 


