ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος το οποίο αποτελεί το διαχειριστή του
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.3 του Ν 4182/2013, και με την από 20/01/1926
διαθήκη της Καλλιόπης Γκίνου Χήρας Γεωργίου θα χορηγήσει βοηθήματα γάμου
σύμφωνα με την επιθυμία της διαθέτιδος: «….΄Αφήνω δε είς τα Ελέη της πόλεως
Άρτης ως κληρονόμίαν τα άνω περιγράφόμενα κτήματα…τά εισοδήματα των
κτημάτων τούτων διατάσσω και παραγγέλω όπως διατίθενται προς προίκισιν
μεμνηστευμένων κορασίων της πόλεως ΄Αρτης ….» για το οικ. έτος 2017
Προϋποθέσεις:
• Να κατάγονται από τον Νομό Άρτας
• Να έχουν τελέσει ή να πρόκειται να τελέσουν τον γάμο εντός του 2017
• Όριο εισοδήματος: 8.800,00 ευρώ [οικογενειακό –ενδιαφερομένης]
Δικαιολογητικά:
• Αίτηση με όλα τα στοιχεία τους
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Ληξιαρχική πράξη γάμου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης[γονέων]
• Εκκαθαριστικό [γονέων]
• Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης ενδιαφερομένης
• Εκκαθαριστικό ενδιαφερομένης.
• Φωτοτυπία λογαριασμού Τράπεζας
• Οποιοδήποτε άλλο ,ενισχυτικό της αίτησής τους, δικαιολογητικό.
Σημείωση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εις διπλούν
Το ποσό που θα διανεμηθεί βάσει του προϋπολογισμού έτους 2017,ανέρχεται στα
1.200,00 ευρώ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ»
Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και την
επιλογή των δικαιούχων θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στο γραφείο του Ιδρύματος και οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων σε τυχόν
μη έγκρισή τους.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 2/12/2017 καταληκτική ημερομηνία.
Οι όροι της παρούσας θα γνωστοποιηθούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Ιεράς
Μητρόπολης Άρτης www.imartis.gr.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας
Πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του ιδρύματος (Μ.Ιγνατίου 24, τηλ.
2681027092 ΑΡΤΑ)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
† Ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος

