ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος το οποίο αποτελεί το διαχειριστή του
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ανακοινώνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του του Ν.4182/2013 θα χορηγήσει οικονομικές ενισχύσεις, σύμφωνα με
την διαθήκη του Νικολάου Πριοβόλου, ο οποίος απεβίωσε στην Τεργέστη στις 15-31847, και κατέλειπε το ποσό των 50.000 δραχμών, στο υφιστάμενο από το έτος 1846
ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» με τον όρο να αγορασθούν με το κεφάλαιο
αυτό μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και μετά τον διπλασιασμό του να
παραμένει τούτο αιωνίως αναπαλλοτρίωτο «…οι δε τόκοι του να διατίθενται κατά
το ήμισυ για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κατά το ήμισυ για την προικοδότηση
τεσσάρων απόρων κοριτσιών ετησίως…»
Σύμφωνα με την με αριθμό 4447/2005 απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
περί ερμηνείας της Διαθήκης, η θέληση του διαθέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί
πληρέστερα με την αύξηση του αριθμού των απόρων κοριτσιών στα οποία χορηγείται
βοήθημα γάμου, κατά την κρίση του συμβουλίου και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να
δίδονται οικονομικά βοηθήματα και σε άλλα αναξιοπαθούντα και με χαμηλό
εισόδημα άτομα.
Α) Σε μαθητές-φοιτητές καταγόμενους από τον Νομό Άρτας.
Β) Βοηθήματα γάμου σε άπορα κορίτσια καταγωγής από τον Νομό Άρτας
Γ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση βοηθημάτων σε
μαθητές-φοιτητες καθώς και βοηθημάτων γάμου θα υπολείπονται των
προϋπολογισθέντων προς διάθεση ποσών τότε θα χορηγηθεί βοήθημα σε απόρους
που θα κατάγονται από τον νομό Άρτας.

Α) Εκπαιδευτικά Βοηθήματα














Προϋπολογισθέν ποσό για διάθεση:10.000,00 ευρώ
Προϋποθέσεις
Να κατάγονται από τον Νομό Άρτας
Να φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017
Όριο οικογενειακού εισοδήματος: 6.000,00 για οικογένειες που έχουν έως
(3) παιδιά
Όριο οικογενειακού εισοδηματος:15.000,00 για οικογένειες με 4 παιδιά
και άνω.
Δικαιολογητικά
Αίτηση με όλα τα στοιχεία τους
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση σπουδών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης
Εκκαθαριστικό
Φωτοτυπία λογαριασμού Τράπεζας
Οποιοδήποτε άλλο ,ενισχυτικό της αίτησής τους, δικαιολογητικό

Β) Βοηθήματα γάμου













Προϋπολογισθέν ποσό για διάθεση:10.000,00 ευρώ
Προϋποθέσεις
Να κατάγονται από τον Νομό Άρτας
Να έχουν τελέσει η να πρόκειται να τελέσουν τον γάμο εντός του 2017
Όριο εισοδήματος: 8.800,00 [Οικογενειακό Γονέων και Ατομικό
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.

Γ) Βοηθήματα απόρων
Προϋποθέσεις.
 Να κατάγονται από τον Νομό Άρτας
 Όριο οικογενειακού εισοδήματος: 6000,00
Δικαιολογητικά
 Αίτηση με όλα τα στοιχεία τους
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Φωτοτυπία Ε1 φορολογικής δήλωσης
 Εκκαθαριστικό
 Γνωμάτευση ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου σε περίπτωση ασθένειας
 Φωτοτυπία λογαριασμού Τράπεζας
 Οποιοδήποτε άλλο ,ενισχυτικό της αίτησής τους, δικαιολογητικό.
Σημείωση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εις διπλούν
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ», το δε ποσό της εκάστης
οικονομικής ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00€) και θα
καταβληθεί εφάπαξ.
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, και στην
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης www.imartis.gr.
Επίσης περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του ιδρύματος (Άρτα Μ.Ιγνατίου 24
τηλ.2681027092
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
† Ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος

