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ΘÝμα: : ¸γκριση εκλογÞò και διορισμοý υποτρüφου εσωτερικοý, κατüπιν επιλογýò, απü τα Ýσοδα του

κοινωφελοýò Ιδρýματοò με την επωνυμßα «Κληροδüτημα ΕμμανουÞλ l. ΑλτιναλμÜζη», που εδρεýεΙ

στην Αλεξßπολη, για το ακαδημαΤκü Ýτοò 2015-2016.

Αφοý λÜβαμε υπüψη:

ß) Τιò διατÜξειò του Καν/κοý διατÜγματοò º8/23-8-,Ιθ41 "περß του τρüπου απονομÞò υποτροφιþν εκ

κληρονομιþν, κληροδοσιþν και δωρεþν καταλιπομÝνων ειò Üλλα πρüσωπα νομικÜ Þ φυσικÜ πλην

του κρÜτουò".

2' Τιò διατÜξειò των Üρθρων 55, 107 και º 08 του ΑΝ 203θ/3θ (ΦΕΚ 455Ι24-10-3θ τ.Α') "περß

τροποποιÞσεωò συμπληρþσεωò και κωδικοποιÞσεωò των Νüμων περß εκκαθαρßσεωò και διοΙκÞσεωò

των ειò το ΚρÜτοò και υπÝρ Κοινωφελþν σκοπþν καταλειπομÝνων κληρονομιþν, κληροδοσιþν καΙ

δωρεþν",

3) τιò διατÜξειò των Üρθρων 47 και 56 του Ν,4182lºο-Οθ-2ο13 (ΦΕΚ º85Α/lΟ-Οθ-2Οº3) «Κþδικαò

κοινωφελþν περιουσιþν, σχüλαζουσþν κληρονομιþν και λοπÝò διατÜξειò»,

4) την υπ'αριθμ. 3069ο/19-ο5-201º απüφαση του Γ. ΓραμματÝα ΑποκεντρωμÝνηò ΔΙοßκησηò

Μακεδονßαò _ ΘρÜκηò, <«περß συστÜσεωò Γραφεßου Εθνικþν ΚληροδοτημÜτων ωò ΟργανικÞ ΜονÜδα

τηò Δ/νσηò Εθνικþν ΚληροδοτημÜτων, με Ýδρα την ΚομοτηνÞ.
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- ,,r_'β),.την υπ'αριθ, 99386ß2014 (Φ.Ε,Κ, 3º05/1S-11-2014) απüφαση του Γ.Γ, Α,.Δ.Μ.Θ. περß

/# βÜθεσηò Üσκησηò αρμοδιοτÞτων σε οργανικÝò μονÜδεò τηò ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò
.r3 /S*Fr-- Μακεδονßαò - ΘρÜκηò και παροχÞ εξουσιοδüτησηò υπογραφÞò πρÜξεων και εγγρÜφων "Με εντολÞ

Γενικοý ΓραμματÝα" στουò προ'ι'σταμÝνουò των οργανικþν μονÜδων τηò ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò

Μακεδονßαò - ΘρÜκηò ,

6) το π.Δ. 43392/16-º0-,Ι991 (ΦΕΚ θ15/Β7Ο8-,Ιl-ºθθ1) περß «'Εγκριση σýστασηò του κοινωφελοýò

ιδρýματοò με την επωνυμßα «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» καΙ

κýρωσηò του οργανισμοý αυτοý. Στο Üρθρο 2 του Οργανισμοý ορßζεται üτι : «Σκοπüò του Ιδρýματοò

εßναι η χορÞγηση μιαò υποτροφßαò απü τα εισοδÞματα τηò περιουσßαò του σ' Ýναν οικονομΙκÜ

αδýνατο νÝο, επιμελÞ και με Ýφεση για ανþτερεò σπουδÝò στιò θετικÝò επιστÞμεò και συγκεκριμÝνα

στην ηλεκτρολογßα, για τη συνÝχιση των σπουδþν του στην ΕλλÜδα Þ το εξωτερικü»,

7) Την απü 01-1ο-2ο15 πρüσκληση που εξÝδωσε το ßδρυμα «Κληροδüτημα Εμ I. ΑλτιναλμÜζη», που

εδρεýει στην Αλεξανδροýπολη, με την οποßα προκηρýττει üτι προτßθεται να χορηγÞσει κατüπιν

επιλογÞò, μßα (º) υποτροφßα προπτυχιακþν Þ μεταπτυχιακþν σπουδþν, σεπρωτοετεßò φοιτητÝò για

το ακαδημαΤκü Ýτοò 2ο15-2ο16 σε Ýνα νÝο< , εξακριβωμÝνηò οικονομικÞò αδυναμßαò, ÝπιμελÞ και με

Ýφεση για ανþτερεò σπουδÝò στην ΕλλÜδα Þ στο εξωτερικü στιò θετικÝò σπουδÝò καΙ δη στην

ηλεκτρολογßα στη μνÞμη του ΕμμανουÞλ l. Αλτιναλμαζη. Η επιλογÞ καιανακÞρυξη του υποτρüφου θα

γßνει χωρßò διαγωνισμü, δι' απευθεßαò εκλογÞò και, πλην των ανωτÝρω προýποθÝσεων, με βÜση το

βαθμü απολυτηρßου λυκεßου Þ Üλληò ισüτιμηò σχολÞò, ο οποßοò πρÝπει να εßναι τουλÜχιστον «λßαν

καλþò», με την απüλυτη κρßση των μελþν του Δ.Σ.

s) το υπ' αριθμ. πρωτ 78990/14-10-2015 Ýγγραφο του Γραφεßου Κοινωφελþν Περιουσιþν

ΚομοτηνÞò τηò Δνσωò Κοινωφελþν Περιουσιþν τηò Α.Δ,Μ.Θ,, με το οποßο η ανωτÝρω πρüσκληση

χορÞγησηò υποτροφßαò κρßθηκε σýμφωνη με την ιδρυτικÞ πρÜξη και το νüμο

9) το με αριθμ. Φ.2ο.2Ι8286/03-11-2ο15 Ýγγραφο του Δνσηò Β/Θμυò Εκπαßδευσηò ¸βρου που

10) το υπ'αριθμ, πρωτ.º6/31-03-2016 Ýγγραφο του ιδρýματοò « Κληροδüτημα ΕμμανουÞλ Ι,

ΑλτιναλμÜζη )), με το οποßο υποβÜλλονται στην υπηρεσßα μαò τα ακüλουθα Ýγγραφα σχετικÜ με τη

χορÞγηση των εν θÝματι υποτροφιþν:

Α) την εφημερßδα στην οποßα δημοσιεýθηκε η προκÞρυξη τηò υποτροφßαò και συγΚεΚριμÝνα στο

υπ,αρ. 13ο33/26-11_2ο15 φýλλο τηò πανελλαδικÞò κυκλοφορßαò ΑθηναΤκÞò εφημερßδαò «Ηχþ των

Δημοπρασιþν».

Β) την ¸κθεση Τοιχοκüλλησηò στιò 15_Ο2-2Ο16 στην ΕθνικÞ ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò ΑΕ, κατÜστημα

Αλεξ/ποληò (306) που αφορÜ την εν λüγω υποτροφßα.

Η σχετικÞ υποτροφßα εßχε αναρτηθεß στην ιστοσελßδα του ιδρýματοò, http:l/kIirodotima-

altinalmazi.ar/index.php/statements-decIarations/6-prokirixi-vpotrofias-akad-etous-20º 4,201 5, στΙò ß 9-

ß ß -2015, σýμφωνα με τιò απαιτÞσειò του ν.41 82Ι13,
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] ?'ι ß Ι- ,/'_Τ βοσπασμα του υπ' αριθμ. 231 πρακτικοý τηò απü 0'Ι-02-2016 συνεδρßασηò του Δ.Σ. του

=β/,σρdμοrοò 
με το οποßο, κατüπιν εξÝτασηò εφτÜ (7) συνολικÜ υποβληθεισομÝνων αΙτÞσεων

'ν ¶ .4ηοψηφßων υποτρüφων, αποφασßζεται ομüφωνα η εκλογÞ ενüò φοιτητÞ θετικþν επιστημþν καΙ

συγκεκριμÝνα τηò ηλÝκτρολογßαò, ωò υποτρüφου για το ακαδημαΤκü Ýτοò 2015 - 2016, ο οποßοò

πληροß τουò üρουò του διαθÝτη, για την χορÞγηση τηò υποτροφßαò,

Δ) Τιò αιτÞσειò και τα δικαιολογητικÜ που κατÝθεσαν επτÜ (7) συνολικÜ υποψÞφιοι εμπροθÝσμωò

στην Ýδρα του ιδρýματοò Ýωò τιò 22-01-2016, απü τουò οποßουò πληροýν τιò προýποθÝσειò

χορÞγησηò τηò υποτροφßαò Þτοι. α) ΑπολυτÞριο Λυκεßου με βαθμü τουλÜχιστον «λßαν καλþò», β)

Πιστοποιητικü εγγραφÞò στην αντßστοιχη πανεπιστημιακÞ σχολÞ, γ) Λευκü ποινικü μητρþο, δ)

Εκκαθαριστικü σημεßωμα των γονÝων που να προκýπτει οικονομικÞ αδυναμßα, ο κ.ΦαλÝκαò ΓεþργΙοò

και ο κ. Σοφιανüπουλοò ΘεοφÜνηò και ο τελικüò δικαιοýχοò τηò υποτροφßαò του ιδρýματοò

«Κληροδüτημα Εμ. I. ΑλτιναλμÜζη» για το ακαδημαßκü Ýτοò 2014-2015, εßναι ο κ.ΦαλÝκαò

Γεþργιοò.

ß1) Τιò αιτÞσειò και τα δικαιολογητικÜ που κατÝθεσαν οι εφτÜ (7) συνολικÜ υποψÞφιοι, απü τα οποßα

προκýπτουν τα εξÞò . _

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 3θΙ26-1º-20º5 του υποψηφßου ΦαλÝκα

Γεþργιου του ΙωÜννη, κατοßκου Αλεξ/ποληò, Ýπειτα απü μελÝτη των απεσταλμÝνων εγγρÜφων

προκýπτει üτι πληροýνται οι üροι του διαθÝτη για την χορÞγηση υποτροφßαò καθüσον: 1) εßναι

πρωτοετÞò φοιτητÞò στο ΤμÞμα Ηλεκτρολüγων Μηχανικþν και Μηχανικþν Η¾ του ΔΠΘ, 2)

υπÜρχει εξακριβωμÝνη οικονομικÞ αδυναμßα λüγω του δηλωθÝντοò εισοδÞματοò τüσο δικÞ του

üσο και του γονÝα του και 3) ο βαθμüò απολυτηρßου λυκεßου εßναι «ΑΡΙΣΤΑ 18,7>» ΚαΙ

επομÝνωò πρÝπει να τεθεß υπü περαιτÝρω σýγκριση μετÜ των λοιπþν συνυποψηφßων.

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 1Ι7-1-2016 του υποψηφßου Νουσδßλη ΑγγÝλου

του ιωÜwη και τηò Σωτηρßαò κατοßκου ΔρÜμαò, Ýπειτα απü μελÝτη των απεσταλμÝνων

εγγρÜφων προκýπτει üτι δεν πληροýνται οι προýποθÝσειò του διαθÝτη περß ανþτερων καΙ

αγþτατωγ σπουδþν στην Ηλεκτρολογßα καθüσüν απü την υπ' αρ. 128Ι8-12-2015 βεβαßωση

του ΑπΘ ΠολυτεχνικÞ ΣχολÞ ΤμÞμα Ηλεκτρολüγων Μηχανικþν και ΜηχανΙκþν Η¾ περß

μεταπτυχιακþν σπουδþν-διδακτορικÞò διατριβÞò, με θÝμα «ΜοντÝλα ευελιξßαò για την παροχÞ

επικουρικþν υπηρεσιþν απü Ýξυπνα δßκτυα>>, προκýπτει üτι το μεταπτυχιακü πρüγραμμα

αφορÜ ειδικüτητα σχετικÞ με τουò Ηλεκτρονικοýò υπολογιστÝò επομÝνωò δεν ÝχεΙ σχÝση με την

ειδικüτητα τηò Ηλεκτρολογßαò. ΕπομÝνωò η αßτηση του απορρßπτεται .-

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 2Ι7-1-2Ο16 του υποψÞφΙου Αηδüνη

κωνσταντßνου του Δημητρßου και τηò Κωνσταντßναò κατοßκου ¶γναντα ¶ρταò, Ýπειτα απü

μελÝτη των απεσταλμÝνων εγγρÜφων προκýπτει üτι δεν πληροýνται οι προυποθÝσεΙò του

διαθÝτη περßανþτερων και ανþτατων σπουδþν στην Ηλεκτρολογßα, καθüσον απü την υπ' αρ.

472οι2ο15 βεβαßωση του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Μαθητεßαò Ιωαννßνων περß μαθητεßαò του υποψηφßου

στο τμÞμα Τεχνιτþν Ηλεκτρολογικþν Εργασιþν προκýπτει üτι το συγκεκριμÝνο πρüγραμμα

σπουδþν υπÜγεται στα προγρÜμματα εκπαßδευσηò του ΟΑΕΔ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.
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'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ), το οποßο αποτελεß πρüγραμμα μετÜ

δευτεροβÜθμιαò εκπαßδευσηò, επομÝνωò δεν υπÜγεται στο πλαßσιο των ανþτερων (ΤΕΙ) Þ

ανþτατων (ΑΕΙ) σπουδþν. ΕπομÝνωò η αßτηση του απορρßπτεται .

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 4t14-1-20'Ι6 του υποψηφßου ΤσÜμη Δημητρßου

του Θεοδþρου και τηò ΕλÝνηò, κατοßκου Αγρινßου (ΡÞγα Φεραßου 24), Ýπειτα απü μελÝτη των

απεσταλμÝνων εγγρÜφων προκýπτει üτι δεν πληροýνται οι προýποθÝσε|ò του διαθÝτη περß

ανþτερων και ανþτατων σπουδþν στην Ηλεκτρολογßα, καθüσον απü την υπ'αρ. υπ'αρ,

110/2015 βεβαßωση του ΑΣΠΑΙΤΕ (Διατμηματικü Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν Σπουδþν

«ΑναβÜθμιση Κτηρßων» προκýπτει üτι το μεταπτυχιακü πρüγραμμα αφορÜ ειδικüτητα που δεν

Ýχει σχÝση με την Ηλεκτρολογßα, ΕπομÝνωò η αßτηση του απορρßπτεται.

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 7Ι2Ο-1-2016 του υποψηφßου ΧαλÝπα Γεωργßου

του Δημητρßου και τηò Ασημßναò, κατοßκου Χαλκßδαò, Ýπειτα απü μελÝτη των απεσταλμÝνων

εγγρÜφων προκýπτει üτι δεν πληροýνται οι προýποθÝσειò του διαθÝτη περß εκλογÞò του

υποτρüφου, με βÜση το βαθμü απολυτηρßου λυκεßου Þ Üλληò ισüτιμηò σχολÞò, ο οποßοò

πρÝπει να εßναι τουλÜχιστον «Λßαν καλþò», καθüσον απü το απολυτÞριο του Ενιαßου Λυκεßου

Χαλκßδαò προκýπτει Þτι αποφοßτησε με Βαθμü «Καλþò 14,6>», ΕπιπλÝον ο- υποψÞφιοò

βρßσκεται στο 4ο εξÜμηνο στη ΣχολÞ Τεχνολογικþν Εφαρμογþν στο ΤμÞμα Ηλεκτρολüγων

Μηχανικþν ΤΕ και üχι πρωτοετÞò üπωò απαιτεß η διακÞρυξη, ΕπομÝνωò η αßτηση του

απορρßπτεται,-

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση 8Ι22-1-2016 του υποψηφßου Τσßγγανου

Παναγιþτη του Γεωργßου και τηò Μαρßαò, κατοßκου ΠÜτραò, Ýπειτα απü μελÝτη των

απεσταλμÝνων εγγρÜφων προκýπτει üτι δεν πληροýνται οι προýποθÝσειò του διαθÝτη περß

ανþτερων και ανþτατων σπουδþν στην Ηλεκτρολογßα, καθüσον απü την υπ'αρ.68/1'Ι-1-

2016 βεβαßωση τηò ΠολυτεχνικÞò ΣχολÞò του Πανεπιστημßου Πατρþν περß Διατμηματικοý

ΠρογρÜμματοò Μεταπτυχιακþν Σπουδþν ΤμÞμα ΒιοιατρικÞò ΜηχανικÞò προκýπτει üτι το

μεταπτυχιακü πρüγραμμα Ýχει αντικεßμενο μη συναφÞ με την ειδικüτητα τηò

Ηλεκτρολογßαò" ΕπομÝνωò η αßτηση του απορρßπτεται.-

σχετικÜ με την με αριθμü πρωτοκüλλου αßτηση θΙ22-1-2Ο16 του υποψηφßου Σοφιανüπουλου

ΘεοφÜνη του ΑγγÝλου και τηò ΑνδριÜναò, κατοßκου ΑθÞναò, Ýπειτα απü μελÝτη των

απεσταλμÝνων εγγρÜφων προκýπτει üτι πληροýνται οι προýποθÝσειò του διαθÝτη º ) περß

ανþτερων και ανþτατων σπουδþν στην Ηλεκτρολογßα καθüσον απü το απü 'Ι8-1-2016

επικυρωμÝνο και μεταφρασμÝνο Ýγγραφο του Τεχνικοý Πανεπιστημßου τηò Δανßαò περß

φοßτησηò στο Μεταπτυχιακü Δßπλωμα Ειδßκευσηò στην Μηχανολογßα-ΑιολικÞ ΕνÝργεια

προκýπτει üτι το μεταπτυχιακü πρüγραμμα Ýχει αντικεßμενο συναφÞ με την ειδικüτητα τηò

Ηλεκτρολογßαò. 2) υπÜρχει εξακριβωμÝνη οικονομικÞ αδυναμßα λüγω του δηλωθÝντοò

εισοδÞματοò τüσο δικÞ του üσο και των γονÝων του και 3) ο βαθμüò απολυτηρßου λυκεßου εßναι

«ΑΡΙΣΤΑ º8,6» και επομÝνωò πρÝπει να τεθεß υπü περαιτÝρω σýγκριση μετÜ των λοιπþν

συνυποψÞφιων.

6.
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Κατüπιν των ανωτÝρω, σαò ενημερþνουμε üτι συμφωνοýμε με την επιλογÞ του κ, ΦαλÝκα Γεωργßου

ωò υποτρüφου, απü τα Ýσοδα του ιδρýματοò με την επωνυμßα «Κληροδüτημα Εμ. l. ΑλτιναλμÜζη»,

για τουò ωò Üνω αναφερüμενουò λüγουò.

Με ΕιπολÞ Τ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.

ο ΠΡοß'ΣΤΑΜΕΝοΣ τΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. lΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Κοινοποßπσπ:ºδρυμα « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗ^ l. Α^τΙΝΑ^ΜΑΖΗ »

Ταχ. Δ/νση : Ε.Τ.Ε" Αλεψποληò Λ. Δημοκρατßαò 240
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