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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΡΗ» 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. 13/21-7-2021 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Δημ. Χρ. Γούρη» και του υπ’ 

αριθμ. 830/12-3-2020 Προεδρικού διατάγματος, Τεύχος δεύτερο, άρθρο 

8 παραγρ. 2, παρακαλούνται οι μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές που 

έλαβαν τίτλο σπουδών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό), 

απολυτήριο από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) και 

πτυχίο από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.), κατά τα σχολικά έτη 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021 (ήτοι συνολικά από 1η Σεπτεμβρίου του 2013 μέχρι και 31 

Αυγούστου του 2021), να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία: (Τόπο 

κατοικίας-Δ/νση-Ταχ. Κώδικα-Τηλέφωνο και φωτοαντίγραφο του Τίτλου 

σπουδών-απολυτηρίου-Πτυχίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. 

 Υπεύθυνος για τη συλλογή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 

ορίζεται ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Τσιρώνης Αθανάσιος του 

Ιωάννου, κάτοικος Ελευθέρου-Κόνιτσας, Ταχ. Κώδικας 441.00 τηλ. 

2655024610 και κιν. 6973854854. 

 Είναι γνωστό από τα προηγούμενα βραβευθέντα σχολικά έτη από 

κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (οι βαθμίδες βράβευσης είναι τέσσερις (4) 

Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο – Πανεπιστήμιο) και για κάθε Σχολικό έτος 

θα βραβευτούν μόνο δύο (2) ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την επιθυμία 

του ευεργέτη και την απόφαση του Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίοι 

θα είναι οι καλύτεροι από απόψεως επίδοσης και ήθους. 

 Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που 

έχουν καταγωγή από την Κοινότητα Ελευθέρου από γονέα, παππού ή 
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γιαγιά και φοίτησαν ή φοιτούν σε σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας, 

(Προεδρικό Διάταγμα 830/12-3-2020). 

 Μετά την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση 

αυτών, θα συνταχτεί πίνακας με τα στοιχεία όλων των υποψηφίων προς 

βράβευση, καθώς και ο βαθμός προόδου των. 

 Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία της Κοινότητας 

Ελευθέρου (προθήκη Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου – Πίνακας 

Ανακοινώσεως Ιδρύματος – Κοινότητας, καθώς και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης). 

 Το Δ.Σ. του Ιδρύματος επίσης κάνει γνωστό ότι μαθητές – 

σπουδαστές –φοιτητές που είναι άποροι κατά τα  επόμενα σχολικά έτη 

2021-2020 και εντεύθεν, δύνανται να λάβουν οικονομική ενίσχυση για την 

αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης όπως προβλέπει το άρθρο 8 παραγ. 

1 και 2 του Π.Δ. 830/Β/12-3-2020 δεδομένου να έχουν την καταγωγή από 

το Ελεύθερο από γονέα, παππού ή γιαγιά και η φοίτησή τους να είναι σε 

σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας. Για να λάβουν την οικονομική 

ενίσχυση (για την αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης) να προσκομίσουν 

τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία ήτοι τιμολόγια αγοράς. 

 

Ελεύθερο 31 Ιουλίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ. του Ιδρύματος 

 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


