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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Πρόσκληση για νορήγηση υποτροφιών 

για τα σ/ολικά και ακαδημαϊκά έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Ασπασίας 
χήρας Ιωάννη Δήμητσα, θα προβεί στην χορήγηση υποτροφιών, για τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη, 2016- 
2017, 2017-2018 και 2018-2019, από τα έσοδα που προέρχονται από το ακίνητο, που δώρισε η κληροδότρια 
Ασπασία χήρα Ιωάννη Δήμητσα, προς το Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας, στους άπορους και αριστούχους 
μαθητές, με καταγωγή και τόπο μόνιμης κατοικίας την Κλεισούρα Καστοριάς, που έγουν φοιτήσει στο 
Δημοτικό Σγολείο Κλεισούρας και έγουν αποφοιτήσει από αυτό ιιε άριστα, ιιέγρι το πέρας των 
ανωτάτων σπουδών τους, έγοντας υπόψη:

• Την υπ'αριθμ. 12.381/17-6-1974 Δημόσια Διαθήκη της Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα.
• Το ΦΕΚ με αριθμό 440/Β' /18-3-2011 περί «Συγχωνεύσεων και Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων- Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

• Το με αριθμ. πρωτ.: Φ2.1/4541/20-11-2011, έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Καστοριάς, στο οποίο αναφέρεται, ότι με την υπ' αριθμ. 29984/Δ4 Υ.Α. Υποβιβασμός, συγχώνευση 
και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, το Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας 
καταργήθηκε και ότι οι μαθητές του φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Κορησού.

• Το άρθρο 33 του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23-8-1941, ΦΕΚ 286 τεύχος Α' «Περί του τρόπου 
απονομής υποτροφιών, εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα 
πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους»

• Την υπ'αριθμ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 101532/7308/Β001/20-12- 
2002, για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, από τα έσοδα των 
κληροδοτημάτων και ισχύουν σήμερα για τα κληροδοτήματα.

Θα χορηγηθεί για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ 
(9.000,00€), όπως έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος, για το οικονομικό έτος 2019, σε 
έξι (6) συνολικά δικαιούχους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.

Θα χορηγηθεί για τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019, το ποσό των εννέα 
χιλιάδων ευρώ (9.000,00€), όπως έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος, για το 
οικονομικό έτος 2019, σε έξι (6) συνολικά δικαιούχους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.

Συνολικός αριθμός δικαιούχων, για τα τρία σχολικά και ακαδημαϊκά έτη, δώδεκα (12).

1. Θα διανεμηθεί το ποσό των Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€) σε δύο (2) δικαιούχους, 
άπορους σπουδαστές και φοιτητές, που έχουν εισαχθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Α.Ε.Ι. και 
των Τ.Ε.Ι., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω και σε αυτούς που 
ήδη φοιτούν και έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων τους. Ο καθένας από αυτούς θα λάβει εφάπαξ 
το ποσό των Χιλίων Οκτακόσιων Ευρώ (1.800,00€).

2. Θα διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό των Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ (5.400,00€) σε τέσσερις 
(4) δικαιούχους, άπορους μαθητές, με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω, όλων των σχολικών βαθμιδών 
έως και των Ι.Ε.Κ. Για το σχολικό έτος 2016-2017 και θα λάβει ο καθένας εφάπαξ το ποσό των 
Χιλίων Τριακοσίων Πενήντα Ευρώ (1.350,00€)

3. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα διανεμηθεί το πόσο των Τριών Χιλιάδων 
Εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€) σε δύο (2) δικαιούχους, άπορους σπουδαστές και φοιτητές, που έχουν 
εισαχθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., ή ήδη φοιτούν σε αυτά κατά τα 
αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, 2017-2018 και 2018-2019, με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω και σε 
αυτούς που ήδη φοιτούν και έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων τους και θα λάβει ο καθένας 
εφάπαξ το συνολικό ποσό των Χιλίων Οκτακόσιων Ευρώ (1.800,006) για τα δύο (2) ακαδημαϊκά 
έτη, δηλαδή για κάθε έτος θα λάβει ο κάθε δικαιούχος, το ποσό των Εννιακοσίων Ευρώ 
(900,006).
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4. Για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα διανεμηθεί το πόσο των, Πέντε Χιλιάδων 
Τετρακοσίων Ευρώ (5.400,00€) σε τέσσερις (4) δικαιούχους, άπορους μαθητές, με βαθμό «Λίαν 
Καλώς» και άνω, όλων των σχολικών βαθμιδών έως και των Ι.Ε.Κ. και θα λάβει ο καθένας εφάπαξ το 
συνολικό ποσό των Χιλίων Τριακοσίων Πενήντα Ευρώ (1.350,00€) για τα δύο σχολικά έτη, 
δηλαδή για κάθε έτος θα λάβει ο κάθε δικαιούχος, το ποσό των Εξακοσίων Εβδομήντα Πέντε 
Ευρώ (675,00€).

Οι δικαιούχοι, θα καθοριστούν με βάσει τα Π.Δ. 465/1981, 8/1995, 323/2003, 60/2006, 71/2007, 
50/2008, 51/2008, με τα οποία καθορίζονται οι βάσεις για τον βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω.

Άποροι θα είναι αυτοί που θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό με οικογενειακό εισόδημα έως δέκα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,006), με δύο παιδιά και οι τρίτεκνοι και πάνω με εισόδημα έως τριάντα χιλιάδες 
ευρώ (30.000,006) ετησίως.

Το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη θα είναι το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό.

Δικαιούχοι είναι:
1. Νεοεισαχθέντες φοιτητές και σπουδαστές άποροι, που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κατά το 

ακαδημαϊκό έτος, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω, και όσοι 
ήδη φοιτούσαν, κατά τα ανωτέρω ακαδημαϊκά έτη, με την προϋπόθεση ότι είναι ευδόκιμη η φοίτησή 
τους δηλαδή να έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων τους και ότι έχουν εισαχθεί στην σχολή τους, 
με βαθμολογία «Λίαν Καλώς» και άνω.

2. Αποροι μαθητές Ι.Ε.Κ.και Ο.Α.Ε.Δ., που έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο με βαθμολογία «Λίαν 
Καλώς» και άνω και έχουν λάβει βαθμολογία «Λίαν Καλώς» και άνω κατά τα σχολικά έτη 2016- 
2017, 2017-2018 και 2018-2019 στη σχολή που φοιτούν.

3. Αποροι μαθητές λυκείου, που έχουν βαθμολογία «Λίαν Καλοκ» και άνω κατά τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

4. Αποροι μαθητές γυμνασίου, που έχουν βαθμολογία «Λίαν Καλοκ» και άνω κατά τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

5. Αποροι μαθητές που αποφοίτησαν από την Στ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, με βαθμολογία 
«Άριστα» και εγγράφηκαν στην Α' τάξη του Γυμνασίου, κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017- 
2018 και 2018-2019.

Απαιτούρενα δικαιολογητικά, για όλες τις κατηγορίες:

1. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, όπου θα φαίνεται ότι αποφοίτησαν με βαθμό «Άριστα».
2. Βεβαίωση, ότι φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Κορησού, με το οποίο συγχωνεύτηκε το Δημοτικό 

Σχολείο Κλεισούρας ή στο Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως, για την απόδειξη από γεννήσεως της ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής,
5. Εκκαθαριστικά φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018 και Ε9 των γονέων τους.
6. ΕΝΦΙΑ, των αντίστοιχων ετών.

Επιπλέον απαιτούνται ανά κατηγορία, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Νεοεισανθέντες φοιτητές και σπουδαστές

1. Απολυτήριο λυκείου, που θα αποδεικνύεται ότι αποφοίτησαν με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω.
2. Βεβαίωση εγγραφής τους, από την σχολή στην οποία εισήχθησαν, στην οποία θα αναφέρεται και 

πόσα έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, στη συγκεκριμένη σχολή.
3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν λαμβάνουν από άλλη πηγή υποτροφία.

Για τους παλιούς φοιτητές, δηλαδή που βρίσκονται στο δεύτερο και άνω έτος των σπουδών τους 
απαιτείται επιπλέον η υποβολή βεβαίωσης, ότι έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων.
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Μαθητές Λυκείου

1. Δελτίο προόδου, που θα αποδεικνύεται ότι κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018- 
2019 είχαν βαθμολογία «Λίαν Καλώς» και άνω ■

Μαθητές Γυιινασίου

1. Δελτίο προόδου, που θα αποδεικνύεται ότι κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018- 
2019 είχαν βαθμολογία «Λίαν Καλώς» και άνω .

Μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Σε όποιες περιπτώσεις δίνεται βαθμολογία δελτίο προόδου, που θα αποδεικνύεται ότι κατά κατά τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 είχαν βαθμολογία «Λίαν Καλώς» και άνω.

Απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου

1. Απολυτήριο της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου, που θα αποδεικνύουν ότι αποφοίτησαν με 
βαθμολογία «Αριστα».
2. Βεβαίωση εγγραφής τους στην Α' τάξη γυμνασίου κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018- 
2019.

Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας. 
Αρμόδια κ. Ευαγγέλου Αθανασία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467352100

Η περίληψη της πρόσκλησης να δημοσιευτεί σε μία (1) Αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα, να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Δημοτικής Ενότητας Κλεισούρας.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Στεργιόπουλος Ευάγγελος 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
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