
 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2
ης

/15-06-2020 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής 

του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια». 

 

Υπ’ Αριθμ. 6 Πράξη  

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων Προκήρυξης (έτους εισαγωγής 2019)». 

 

       Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. 

Μαυρούλια», η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του 

Ιδρύματος, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο 

της Διοικητικής Επιτροπής, και τους 27  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως 

μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συνήλθε  σε  τ  α  κ  τ  ι κ ή   συνεδρίαση (δια ζώσης 

σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών) στο Κιάτο, στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα 

του δημοτικού θεάτρου σήμερα, την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 (Α΄ 55/11-3-2020)», τις υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του ΥΠΕΣ και τις σχετικές διατάξεις  του 

Ν.3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/11-06-

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε  σε κάθε ένα  μέλος της. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26), ήτοι: 

AA 

Παρόντες  

AA 

Απόντες 

1 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1  ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

3 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

4 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     

5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   



6 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

7 ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     

8 ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Προσήλθε στο 2
ο
 Θέμα)   

9 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

10 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

11 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

12 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

13 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

14 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ    

15 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

16 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ   

17 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

20 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

21 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

22 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

23 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

24 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Προσήλθε στο 2

ο
 

Θέμα) 

  

25 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

26 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (προσήλθε στο 2
ο
 θέμα)   

 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κ. Ευαγγελοπούλου Μαρία, γραμματέας της Δ.Ε. 

του «Iδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» και υπάλληλος του  

Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών. 

Θέμα 2
ο
 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου 

Μαυρούλια», κ. Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης εξέθεσε στα μέλη της Επιτροπής την επιβεβλημένη ανάγκη σχετικά με την 

κατάρτιση των όρων της Προκήρυξης για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

κατά το έτος 2019  και σύμφωνα πάντα με τους σκοπούς του διαθέτη.   

Λαμβάνοντας υπόψη,  

1. την υπ’  αριθμ. 17314/11-2-1955  διαθήκη-βούληση του Γεωργίου Αναστασίου 

Μαυρούλια, 



2. το υπ’ αριθμ. 760/05.09.1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 187/20.09.1966 τεύχος Α΄), με το οποίο 

εγκρίθηκε, δια της  ανωτέρω διαθήκης, η σύσταση του ιδρύματος με έδρα το 

Κιάτο Κορινθίας και επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» και κυρώθηκε ο Οργανισμός αυτού, 

3. την υπ’ αριθμ. 2440/1980 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

4. την υπ’ αριθμ. 133644/29-08-1997 Απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου της 

Κομητείας Μάριον της Πολιτείας της Ιντιάνα  

5. το άρθρο 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄185/10.09.2013) 

Και καταθέτοντας εγγράφως  εισηγητική έκθεση  επί του θέματος πρότεινε τα παρακάτω: 

«Την απονομή υποτροφιών ύψους 1.500,00€ εκάστη, σε μαθητές-μαθήτριες που πέτυχαν 

κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις Σχολικού έτους 2018-2019 ως ακολούθως: A) Στους δύο (2) 

πρωτεύσαντες και εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητές εκάστης ομάδας 

προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας, 

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής) των δύο Γενικών Λυκείων του Κιάτου καθώς και  

B) Στους (2) δύο πρωτεύσαντες και εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητές 

του Επαγγελματικού Λυκείου του Κιάτου, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να τυγχάνουν δημότες καθώς και κάτοικοι της Κοινότητας 

Σικυώνος-Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την αξιολόγηση της αίτησής τους από 

την Επιτροπή του Ιδρύματος. 

Σε μαθητές εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή κριτηρίων που αφορούν α)στο βαθμό εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (ο βαθμός ανάγεται σε 20βαθμια κλίμακα), β)σε οικονομικά κριτήρια, 

(οικονομική και περιουσιακή κατάσταση) και γ)σε κοινωνικά κριτήρια (ζητήματα υγείας, 

πολυτεκνίες, μονογονεϊκές οικογένειες).  

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να τυγχάνουν  δημότες καθώς και κάτοικοι της Κοινότητας 

Σικυώνος-Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την αξιολόγηση της αίτησής τους από 

την Επιτροπή του Ιδρύματος. 

Σημειώνεται πως: 

1.Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.         

2.Δε δύνανται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες  σε στρατιωτικές και αστυνομικές 

σχολές. 



3.Δύνανται να λάβουν υποτροφία οι επιτυχόντες κατά το έτος 2019 σε σχολή 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του 10% υπό την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει 

πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια. 

4.Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει εκ 

νέου υποτροφία ύψους  χιλίων ευρώ (1.000,00€) στους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση κατά το έτος 2019, για την κάλυψη μέρους των εξόδων του δευτέρου έτους 

φοίτησης τους, εφόσον οι προαναφερθέντες εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα 

του πρώτου έτους σπουδών. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις θα ορισθούν με τη 

σχετική προκήρυξη», 

και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης για την επιλογή 

των Υποτρόφων.  

Μετά την εισήγηση του Προέδρου, ο κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος, τοποθετούμενος 

επί του θέματος, πρότεινε οι επιλεγέντες υποτρόφοι να είναι οι δέκα πέντε (15) 

αριστεύσαντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2018-2019 ανεξαρτήτως  

σχολείου και ομάδας προσανατολισμού ή θεματικών ενοτήτων και να μην ληφθούν 

υπόψη γεωγραφικά κριτήρια. 

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κ. Χουσελάς, ο οποίος πρότεινε τα εξής καταθέτοντας 

και εγγράφως την πρότασή του: «Επειδή θέλουμε, η όποια χρηματοδότηση να έχει τον 

χαρακτήρα της «Υποτροφίας», είμαστε ενάντιοι στην εφάπαξ χορήγηση κάποιου ποσού. 

Οπότε προτείνουμε 1) ότι για τουλάχιστον 4 χρόνια θα πρέπει να δίνεται αυτή η βοήθεια, 

ώστε να καλύπτει κατά κάποιο τρόπο την φιλοσοφία της ¨υποτροφίας¨ και 2) Από το 

σύνολο των επιτυχόντων στα ΑΕΙ της χώρας μας που κατάγονται από τον σημερινό 

διευρυμένο Δήμο Σικυωνίων οι 10 επιτυχόντες με τα μικρότερα εισοδήματα από πλευράς 

των γονιών τους (Ε1-Ε9 κλπ.) να είναι αυτοί που θα παίρνουν την υποτροφία των 4 ετών. 

Αναφέρουμε και παράδειγμα με δεδομένο το συνολικό ποσό από την πλευρά του 

ιδρύματος των 45.000€ ετησίως, και συγκεκριμένα για το 1
ο
 έτος 10 σπουδαστές από 

1.000€=15.000€, 2
ο
 έτος 10 σπουδαστές από 1.000€=10.000€, 3

ο
 έτος 10 σπουδαστές από 

1.000€=10.000€ και 4
ο
 έτος 10 σπουδαστές από 1.000€=10.000€ , οπότε και προκύπτει το 

σύνολο των 45.000€». 

Ακολούθως πήρε το λόγο ο κ. Μυττάς, ο οποίος πρότεινε να χορηγούνται 

υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4)ετών και όποιες αλλαγές, περί των όρων κατάρτισης 

της υποτροφίας, να γίνονται κάθε 4ετία, να χορηγείται ένα ποσό κατά την εισαγωγή των 

επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κάθε χρόνο να λαμβάνουν μια μικρή 



βοήθεια προκειμένου να προχωρήσουν τις σπουδές τους, καλύπτοντας τα έξοδα ταξιδίου, 

διατροφής και κατοικίας και διδάκτρων, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. Οι 

υποτροφίες να δίνονται στους αριστεύσαντες. Να μην λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά 

κριτήρια καθώς πρόκειται για υποτροφία και όχι κοινωνικό επίδομα. Να μην ληφθούν 

υπόψη γεωγραφικά κριτήρια. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Λέγγας  ο οποίος συμφώνησε με τον κ. Μυττά, τα 

κριτήρια να είναι σταθερά για την 4ετία και οι υποτροφίες να δίνονται στους 

αριστεύσαντες, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων. 

Κατόπιν, το λόγο πήρε ο κ. Σαρχάνης, ο οποίος συμφώνησε ως προς τη χορήγηση 

υποτροφιών ανά 4ετία στους αριστεύσαντες των σχολείων του Κιάτου και στους Δημότες 

και κατοίκους της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου καθώς και να μην λαμβάνονται υπόψη 

κοινωνικά κριτήρια. 

Εν τέλει, το λόγο πήρε ο κ.Γκούμας ο οποίος πρότεινε οι υποτροφίες να δίνονται 

για 4έτη, να παρακολουθείται η επίδοση των σπουδαστών κάθε έτος, να μην λαμβάνεται 

υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου, αλλά ο βαθμός των πανελληνίων εξεταζομένων 

μαθημάτων, και να οριστεί ένας συντελεστής βαρύτητας για κάποιο κοινό μάθημα και 

ένας συντελεστής για τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα αφορούν μόνο αναπηρία άνω 

του 67%. 

Όλοι οι προλαλήσαντες, πλην του κ. Σαρχάνη, εξέθεσαν την γνώμη τους να δίνονται 

υποτροφίες στους επιτυχόντες των σχολείων όλου του Δήμου Σικυωνίων. Παρ’ αυτά, 

επειδή η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του διαθέτη και δημιουργεί 

κινδύνους για τη νομιμότητα της προκήρυξης εν τέλει δεν υποστηρίχθηκε. 

Κατά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος πρότεινε να μην 

αποκλειστούν τα κοινωνικά κριτήρια και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Τα μέλη ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

εκτεθέντα 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα 

 

 1. Την εφάπαξ χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 

(1.500,00€) εκάστη σε εισαχθέντες σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας μας κατά το έτος 2019 ως ακολούθως: 



 

Α)Σε πρωτεύσαντες των (2) Γενικών Λυκείων Κιάτου, ανεξαρτήτως ομάδας 

προσανατολισμού, καθώς και του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας. Συγκεκριμένα, θα δοθούν δέκα οκτώ (18) υποτροφίες στους μαθητές του 

1
ου

  & 2
ου

 Γενικού Λυκείου Κιάτου και δύο (2) υποτροφίες στους μαθητές του 

Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, οι οποίοι εξασφάλισαν το μεγαλύτερο βαθμό 

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανωτέρω ειπώθηκε, ανεξαρτήτως 

ομάδας προσανατολισμού και ειδικότητας. 

 

Β)Σε δέκα (10) μαθητές οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής πληρούν 

κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, ζητήματα υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες και 

πολύτεκνες οικογένειες) καθώς και οικονομικά κριτήρια. Τα ως άνω αξιολογούνται 

συνδυαστικά με το βαθμό επιτυχίας του μαθητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

 

2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ πρέπει να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας 

Σικυώνος- Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από  την αξιολόγηση της αίτησής τους 

από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος. 

 

Να σημειωθεί πως: 

1.Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.         

2.Δε δύνανται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες  σε στρατιωτικές και αστυνομικές 

σχολές. 

3.Δύνανται να λάβουν υποτροφία οι επιτυχόντες κατά το έτος 2019 σε σχολή 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του 10% υπό την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει 

πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια. 

4.Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει εκ 

νέου υποτροφία ύψους  χιλίων ευρώ (1.000,00€) στους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση κατά το έτος 2019, για την κάλυψη μέρους των εξόδων του δευτέρου, τρίτου 

και τέταρτου έτους φοίτησης τους, εφόσον οι προαναφερθέντες εξετασθούν επιτυχώς σε 

όλα τα μαθήματα του εκάστοτε έτους σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7,00. Για τις 

υποτροφίες αυτές θα εκδοθούν εκ νέου προκηρύξεις. 

 



Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική 

Επιτροπή του Ιδρύματος «Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» η οποία και θα εγκρίνει 

τους Πίνακες Κατάταξης (Τελικοί Πίνακες). 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης, υποβάλλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 

(i)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην  Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου 

Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία, 

(ii)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 

(iii)Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης, ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, τμήμα επιτυχίας, 

βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας, 

(iv)Βεβαίωση/Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

(v)Ειδικότερα, στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με το 10% 

απαραίτητη είναι η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του 

υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο, 

(vi)Ειδικότερα, στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου 

απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να 

αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των 

ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα, 

(vii)Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων 

της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το 

Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών 

δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την 

εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται -πέραν των Αρμοδίων Αρχών-  όπως οι νόμοι 

ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή   και 

(δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.  

(viii)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (οικογενειακό εισόδημα έτους 2019) και το 

Ε9, 

(ix)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, 



(x)Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος για την 

υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον 

ίδιο τον υποψήφιο. 

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται: 

(xi)Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας , 

(xii)Γνωμάτευση ΚΕΠΑ, 

(xiii)Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 

5.   Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, η οποία 

θα αποφανθεί επ’ αυτών. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται σε δέκα 

(10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των Τελικών Πινάκων κατάταξης 

Υποτρόφων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. 

6.   Η Προκήρυξη θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

(Διεύθυνση Κοινωφελών περιουσιών) για έγκριση. 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αύξοντα 6 / 2020 και υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

 

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη  

  

Ακριβές Απόσπασμα 

Κιάτο, 15/06/2020 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

           

 

 

  


