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Περ/κή Δ/νση Α/θμιας και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 
57001, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος   «Χρήστου Βράκα»
για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.

Σχετ.: Το υπ’ αρίθμ. 11852/01-04-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης Κεντ.Μακεδονίας.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Τις  διατάξεις  των  άρθρων  38  ,47  ,56  και  82  παρ.  4  του  ν.  4182/2013,  “Κώδικας  ,κοινωφελών

περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”.

2)Τις  διατάξεις  του  Καν/κού  διατάγματος  18/23-8-1941  ‘’περί  του  τρόπου  απονομής  υποτροφιών  εκ

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του

κράτους’’.

3)Τις  διατάξεις  των  άρθρων  55,  107  και  108  του  ΑΝ  2039/39  (ΦΕΚ  455/24-10-39  τ.Α΄)  ‘’περί

τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των

εις το Κράτος και υπέρ Κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κ`ληροδοσιών και δωρεών’’.

4)Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ.  VI του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

5)Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010)

6)Το αρθρ. 56 ν. 4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/Α) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

7)Την υπ΄αριθμ. 4/06-02-2015 (Φ.Ε.Κ. 24/06-02-2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

8)Την υπ’ αριθ. 4118/28-02-1994 δημόσια διαθήκη του διαθέτη Χρήστου Βράκα, 



9)Την από 24-03-2015 προκήρυξη για τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του

Α.Π.Θ με διαγωνισμό  από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Χρήστου Βράκα», ύψους τριακοσίων (300,00)

ευρώ μηνιαίως η κάθε μία με τις εξής προϋποθέσεις: α) να κατάγονται από τη Γέρμα ή το Βογατσικό ή το

Κωσταράζιο του Νομού Καστοριάς (από την πλευρά μητέρας ή πατέρα ή και των δύο γονέων) β) να προέρ-

χονται κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα. Προτεραιότητα μεταξύ των

πληρούντων τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν όσοι αποφοίτησαν από το Λύκειο Τσοτυλίου Νομού Κο-

ζάνης. Προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας είναι η επιτυχής εξέταση των υποψηφίων σε γραπτό διαγω-

νισμό, στα αναφερόμενα στην προκήρυξη μαθήματα εξέτασης, ήτοι τη συγκέντρωση μέσου όρου βαθμολο-

γίας τουλάχιστον 14, σε βαθμολογική κλίμακα από 0-20. Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακα-

δημαϊκού έτους 2015 - 2016 και θα διαρκέσει μέχρι και τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπου-

δών του υποτρόφου στο Τμήμα / Σχολή φοίτησης, θα χορηγείται δε επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο. Η υπο-

τροφία θα συνεχίζεται με την προσκόμιση από το υπότροφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας του

προηγούμενου έτους σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξετασθεί στα μαθήματα που απαιτού-

νται ως αριθμός ή διδακτικές μονάδες από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης,

με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις

διατάξεις του Α.Ν. 2039/39, όπως και του άρθ. 29 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941.

10)Το υπ' αριθμ. 35644/12-05-2015 έγγραφό μας με το οποίο εγκρίθηκε το ανωτέρω σχέδιο προκήρυξης

Υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος. 

11)  Τη δημοσίευση περίληψης της ως άνω  προκήρυξης υποτροφίας στις 19-05-2015 στην εφημερίδα ΤΑ

ΝΕΑ.

12)Το υπ’ αριθμ. 11852/01-04-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κεντ.Μακεδονίας με το οποίο αποστέλλονται:  α) οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δώδεκα (12) συνολικά

υποψηφίων  εκ  των  οποίων  οι  έξι  (6)  πληρούσαν  τα  κριτήρια  της  προκήρυξης,  β)  τα  γραπτά  του

διαγωνισμού, γ) το αποδεικτικό ανάρτησης της προκήρυξης, δ) το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και

βαθμολογίες των διαγωνισθέντων και στ) ο πίνακας αποτελεσμάτων διαγωνισμού στον οποίο προσήλθαν

και διαγωνίσθηκαν στην εξέταση δύο (2) μαθημάτων του διαγωνισμού με βάση τον βαθμό 14 και άριστα το

20, έξι (6) υποψήφιοι και έχει ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α’

ΜΑΘΗΜΑ

Β’

ΜΑΘΗΜΑ

Μ.Ο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12 14 13

2 ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ 18 20 19

3 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12,50 16,50 14,50

4 ΣΑΡΑΦΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 14,50 17,50 16

5 ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15 15 15

6 ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15 15 14,50

 



13) Το υπ' αριθμ 5221/24-02-2016 έγγραφο της Συγκλήτου του Α.Π.Θ στο οποίο αποδέχεται την εισήγηση

της επιτροπής Κληροδοτημάτων η οποία ενέκρινε τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού χορήγησης

πέντε (5) υποτροφιών του-κληροδοτήματος «Χρήστου Βράκα» στους παρακάτω διαγωνισθέντες και έχουν

ως εξής: 1. Ελένη Μπέκου του Γεωργίου, 2. Χρυσούλα Σαραφέρα του Ελευθερίου, 3. Χριστίνα Τζηκαλάγια

του Σπυρίδωνα, 4. Ευδοκία Σαμαρά του Γεωργίου και 5. Ιωάννη Υφαντή του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση εκλογής και διορισμού ως υποτρόφων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από τα έσοδα

του Κληροδοτήματος ‘’ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ’’ τους κάτωθι υποψηφίους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

χορήγησης  της  ως  άνω  υποτροφίας,  συμμετείχαν  στον  διενεργηθέντα  γραπτό  διαγωνισμό  και

συγκέντρωσαν στα δύο μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 14 με

άριστα το 20: 

1. Ελένη Μπέκου του Γεωργίου, φοιτήτρια του Β’ έτους σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

2. Χρυσούλα Σαραφέρα του Ελευθερίου, φοιτήτρια του Β’ έτους σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας

   & Φιλολογίας.

3. Χριστίνα Τζηκαλάγια του Σπυρίδωνα, φοιτήτρια του Α’ έτους σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας.

4.  Ευδοκία Σαμαρά του Γεωργίου, φοιτήτρια του Β’ έτους σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

5.  Ιωάννη Υφαντή του Γεωργίου, φοιτητή του Β΄ έτους σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 17 του ΚΔ18/23-8-1941

η βαθμολόγηση των εξεταστών δια  κλασματικών αριθμών απαγορεύεται,  συνεπώς οι  βαθμολογητές  θα

πρέπει να βαθμολογούν με ακέραιους αριθμούς.

Η χορήγηση της υποτροφίας στους ως άνω επιλεγέντες υποτρόφους, ποσού 300,00 € μηνιαίως,  θα

αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016, θα χορηγείται  επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης,

εφόσον  ο  υπότροφος  δεν  θα  παραβεί  τους  όρους  του  συμβολαίου  της  υποτροφίας  του  καθώς  και  τις

διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και του άρθ. 29 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941. 

Η  χορήγηση  της  υποτροφίας  θα  γίνεται  με  τις  προϋποθέσεις  και  τη  διαδικασία  που  ορίζεται  στην

προκήρυξη χορήγησης της υποτροφίας σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ».

   Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
                                                                                    

       Δρ.  ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ



Εσωτ. Διανομή :                                                           

-Χρονολογικό Αρχείο


