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Αξηζκ. Πξση. 50 

Κίζακνο, 09 Απγνύζηνπ 2022 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

 

Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Ιδξύκαηνο «Κένηπον Βοήθειαρ Νέων Αλεξάνδπος και 

Άννηρ Γιαννακάκη», ιαβνύζα ππ' όςηλ:  

1. Σελ ηδηόγξαθε Γηαζήθε ηνπ Αιεμάλδξνπ Αιεμ. Γηαλλαθάθε, πνπ δεκνζηεύηεθε 

κε ην ππ’ αξηζκ. 119/1973 Πξαθηηθό ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ, 

2. Σν ππ’ αξηζ. ΦΔΚ 144/18.07.1975, η. Α΄, "Πεπί εγκπίζεωρ ζςζηάζεωρ εν Χανίοιρ 

Κπήηηρ κοινωθελούρ Ιδπύμαηορ ςπό ηην επωνςμίαν "Κένηπον Βοήθειαρ Νέων Αλεξάνδπος 

και Άννηρ Γιαννακάκη" θαη θπξώζεσο ηνπ Οξγαληζκνύ απηνύ, 

3. Σν ππ’ αξηζ. ΦΔΚ. 1477/06.06.2014, η. Β΄ "Έγκπιζη ηποποποίηζηρ διαηάξεων ηος 

οπγανιζμού ηος κοινωθελούρ ιδπύμαηορ με ηην επωνςμία «Κένηπο Βοήθειαρ Νέων, 

Αλεξάνδπος και Άννηρ Γιαννακάκη» πος κςπώθηκε με ηο απιθμ. 450/04.07.1975 Π.δ/γμα 

(ΦΕΚ 144 Α΄)", θαη 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 3/3/09.08.2022 Πξάμε απηήο, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

Σε ρνξήγεζε, ρσξίο δηαγσληζκό, δέθα (10) ππνηξνθηώλ γηα ην αθαδ. έηνο 2022-23 

ζε νηθνλνκηθά αδύλαηνπο λένπο θαη λέεο, ειηθίαο έσο 36 εηώλ, πνπ θαηάγνληαη είηε από 

παηέξα είηε από κεηέξα από ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ ηέσο Γήκνπ Ιλλαρσξίνπ, 

ήηνη, Βάζεο, Κεθαιίνπ, Παπαδηαλώλ, Πεξηβνιίσλ, Ακπγδαινθεθαιίνπ, Κάκπνπ, Έινπο, 

Βιάηνπο θαη ηξνβιώλ θαη κε πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θαηαγόκελνπο από ηηο πξώελ 

θνηλόηεηεο Βάζεο Κεθαιίνπ θαη Πεξηβνιίσλ Κηζάκνπ, γηα ζπνπδέο δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ εκεδαπή, σο θαη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, δηάξθεηαο έσο δύν εηώλ, εθόζνλ ε θαηνηθία ηνπο δελ βξίζθεηαη 

ζηελ έδξα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

Η ππνηξνθία γηα θάζε ππνςήθην θαζνξίδεηαη αλά κήλα ζην πνζό ησλ 100€ γηα 

καζεηέο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ θαη 200€ γηα ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη κέζα ζε 45 εκέξεο από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο 

παξνύζαο Πξνθήξπμεο, λα ππνβάιινπλ ζηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Ιδξύκαηνο, (Γξα-

θεία Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ-Κίζακνο Υαλίσλ-Σ.Κ. 734 00), ηα παξα-

θάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε 
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2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γεκάξρνπ Κηζάκνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηαγσγή ηνπ 

ππνςήθηνπ ππνηξόθνπ από ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Ιλλαρσξίνπ, ήηνη, Βάζεο, Κεθαιίνπ, Παπαδηαλώλ, Πεξηβνιίσλ, 

Ακπγδαινθεθαιίνπ, Κάκπνπ, Έινπο, Βιάηνπο θαη ηξνβιώλ, ην έηνο γελλήζεσο, 

θαζώο θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 

3. Πηζηνπνηεηηθό απνξίαο, αξκνδίσο έθδηδόκελν, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν 

ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, είλαη άπνξνη θαη όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

παξαθαινύζεζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπ. 

4. Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςεθίνπ ππνηξόθνπ γηα γπκλαζηαθέο ζπνπδέο, Ι) 

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, από ην νπνίν λά πξνθύπηεη όηη απεθνίηεζε 

κέ βαζκό, ηνπιάρηζηνλ, «ιίαλ θαιώο», ΙΙ) Πηζηνπνηεηηθό Γπκλαζίνπ ή άιιεο 

Μέζεο ρνιήο, από ην νπνίν λα απνδεηθλύεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηήλ, θαη 

πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςήθησλ ππνηξόθσλ γηά παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, Ι) 

Πηζηνπνηεηηθό ηεο ρνιήο εηο ηελ νπνία γξάθηεθε, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην 

έηνο ζην νπνίν θνηηά απηόο. 

5. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ ππνςήθηνπ ππνηξόθνπ. 

6. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ηνπ ππνςήθηνπ ππνηξόθνπ, πνπ λα δειώλεη 

όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη ππνηξνθία από νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. 

7. Πηζηνπνηεηηθό Διιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ειιεληθήο θαηαγσγήο, ηνπ ππνςήθηνπ 

ππνηξόθνπ. 

8. Βεβαίσζε από ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ηνπ ηκήκαηόο ηνπ ππνςήθηνπ 

ππνηξόθνπ, πνπ λα βεβαηώλεη όηη έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ ζηα 2/3, 

θαη’ έηνο, ησλ καζεκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ, όπσο νξίδεη ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ. 

 

Πληροφορίες: θ. Αληώλην Βαθάθε, ηει. 28220 22128 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΟΤΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

 

 

 

Ο Κισάμοσ & ελίνοσ  

ΑΜΦΙΛΟΥΙΟ 
 


