
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

AΠΟΝΟΜΗ    ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ     ΑΠΟ     ΤΟ     ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ      
«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ.  ΑΛΛΑΜΑΝΗ». 

 
                                                                                           Αρ. πρωτ. 36 

19/4/2013 
 

Δόθηκαν χθες οι υποτροφίες του Ιδρύματος σε αριστούχους αποφοίτους    
των ΕΠΑ.Λ. Ν. Καρδίτσας  για το ακαδημαϊκό  έτος 2012-13. 
 
Hμέρα επιβράβευσης από το Κοινωφελές «Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ», αλλά και ημέρα καταξίωσης, ήταν η χθεσινή για 
τους αριστούχους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 
Καρδίτσας (ΕΠΑ.Λ.)  
 
Tο Κοινωφελές αυτό Ίδρυμα Υποτροφιών, που εδρεύει στην Καρδίτσα, 
απένειμε δύο υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Ν. 
Καρδίτσας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης το ακαδ. έτος 2012-13, δίνοντας τους την απαραίτητη 
οικονομική στήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε Ανώτερη 
Βαθμίδα. 
 
H εκδήλωση της απονομής έγινε στο χώρο των εκδηλώσεων του 2ου ΕΠΑΛ 
Καρδίτσας, παρουσία προσκεκλημένων και των τελειόφοιτων μαθητών των 
ΕΠΑ.Λ. της πόλης. Την εκδήλωση άνοιξε ο Δ/ντής του 2ου ΕΠΑ.Λ. κ. 
Αναστάσιος Τσίρας ο οποίος παρουσίασε την εκδήλωση και τον τρόπο της 
απονομής των υποτροφιών.  Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δ/ντή 
Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας κ. Θωμά Καρανίκα για ένα σύντομο 
χαιρετισμό.   
 
Στον χαιρετισμό του ο κος Διευθυντής έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κ. 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, που στην σημερινή δύσκολη 
εποχή όπου η νεολαία μας βρίσκεται σε ανεργία και κινδυνεύει να 
παρασυρθεί από ευτελή πρότυπα και ψεύτικες υποσχέσεις εύκολης 
επιτυχίας με γρήγορο κέρδος, το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεώργιος Αχιλλέως 
Αλλαμανή» με τον θεσμό της επιβράβευσης των αριστούχων αποφοίτων 
των ΕΠΑ.Λ. ενισχύει την πίστη σε σταθερές αξίες και δικαιώνει την 
προσπάθεια, την εργατικότητα και την επιμέλεια. Παρακινεί τους νέους σε 
ευγενή άμιλλα και πρόοδο.  Πιστεύουμε, συνέχισε ο κος Καρανίκας, ότι με 
τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα συμβάλλει στην προκοπή και στην ανάπτυξη του 
τόπου μας και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους φορείς και 
συμπολίτες μας.  Απευθυνόμενος τέλος προς τους παρευρισκόμενους στην 
εκδήλωση κκ. Αλλαμανή Ευφροσύνη του Στυλιανού, Αλλαμανή Βικτώρια του 
Μιλτιάδη και Αλλαμανή Νικόλαο του Μιλτιάδη, μελών του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος, τόνισε την υποχρέωσή του να συγχαρεί και δημόσια το Ίδρυμα 
Αλλαμανή για τον αξιόλογο θεσμό που καθιέρωσε ο αείμνηστος θείος τους 
Γεώργιος Αχ. Αλλαμανής. 



 Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Ιδρύματος κ. Χρίστος Ψημμένος, 
εκπαιδευτικός, παρουσίασε την λειτουργία του Ιδρύματος και τους 
κοινωφελείς σκοπούς που υπηρετεί αυτό.  Επίσης ανέλυσε τον αντικειμενικό 
τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται  η επιλογή των υποτρόφων μέσω 
προγράμματος Η/Υ, όπου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες Απολυτηρίου 
και Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων σε ποσοστό 60%, η 
οικογενειακή οικονομική κατάσταση σε ποσοστό 30%, οι ειδικές 
οικογενειακές συνθήκες σε ποσοστό 7,5% και η καταγωγή του υποψηφίου 
σε ποσοστό 2,5%. 
 
Ακολούθησε η απονομή των υποτροφιών με τις επιταγές των 2.500 Ευρώ να 
επιδίδονται  στους  δύο (2) νέους υποτρόφους του Ιδρύματος από τις  κυρίες  
Αλλαμανή Στυλ. Ευφροσύνη και Βικτώρια Μιλτ. Αλλαμανή. 
  
Πρόκειται για τις σπουδάστριες: 
 

� Kαφεντζή Ευθαλία-Μαρία του Ηλία, απόφοιτο του 2ου ΕΠΑ.Λ. 
Καρδίτσας, με Απολυτήριο «Άριστα» 18,5 του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας και    
ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, που  εισήχθη  στη   Σ.Ε.Υ.Π. του Τμήματος  
Φυσιοθεραπείας  του  Τ.Ε.Ι.  Λαμίας. 
  

� Γκούγκλια Ελευθερία του Κωνσταντίνου, απόφοιτο του 2ου 
ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με απολυτήριο «Άριστα» 19,1 του Τομέα Υγείας & 
Πρόνοιας και ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, που εισήχθη στη 
Σ.Ε.Υ.Π. του Τμήματος  Λογοθεραπείας  του  Τ.Ε.Ι.  Καλαμάτας. 

                              
Ως γνωστό το Ίδρυμα έχει την έδρα του σε ιδιόκτητο γραφείο στον 4ο   
όροφο της οδού Ν.  Χαρίτου 5 στην Καρδίτσα, (τηλ. 24410 27711) και 
διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Εκτελεστική 
Επιτροπή. 
 

 
Καρδίτσα, 19 Απριλίου 2013 

 
Από τη Γραμματεία του Ιδρύματος. 

                                                                                                                 
 

                                                          
 
                                                                                                                  

 
 


