
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ                          Κοµοτηνή 15/12/2014 

Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838              Αριθµ. Πρωτ. 29 

69100 Κοµοτηνή 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΤ / 2014 

 
Σήµερα, 15 ∆εκεµβρίου 2014 µέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου και ∆ιευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύµατος κ. 

Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύµατος 

στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κοµοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή µε την 

παρουσία και των µελών της, κ. Παπαδήµου Χρήστου Α΄ ∆ιαδόχου του ∆/ντή και 

ισόβιου τακτικού µέλους, της κ. Νεκταρίας ∆ρίνη  Β΄ ∆ιαδόχου του ∆/ντή και 

ισόβιου τακτικού µέλους και του κ. Παναγιώτη Φυτιλά τακτικού µε τριετή θητεία 

µέλους µε σκοπό τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος : 

 

Θέµα  : ∆ιόρθωση  προκήρυξης χορήγησης γαµήλιων βοηθηµάτων  

                                                 έτους 2014 

  
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµέρωσε τα παρόντα µέλη ότι µε το µε 

ΑΠ: 22268/21-11-14 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας Θράκης µετά τον έλεγχο της προκήρυξης 

γαµήλιων βοηθηµάτων του Ιδρύµατός µας, που διαβιβάστηκε σε αυτήν µε το 

ΑΠ:22/3-10-14 έγγραφό µας, µας υπέδειξε την διόρθωση της προκήρυξης έτσι 

ώστε οι δικαιούχες υποψήφιες νέες να είναι:  

α) θυγατέρες ορφανές ή και µη, ή να είναι θυγατέρες απόρων και εντίµων 

γονέων, ορθοδόξων Ελλήνων, προερχοµένων ή καταγοµένων και των δύο ή 

του ενός εξ αυτών , από την Ανατολική Θράκη και εγκατεστηµένων 

οπουδήποτε της Ελλάδος 

β) να είναι πρόσωπα ηθικώς άµεµπτα και να προέρχονται εις πρώτου γάµου 

κοινωνία και 

γ) να είναι ιθαγενείας Ελληνικής και ηλικίας 17 έως 50 ετών και Χριστιανές 

Ορθόδοξες. 
  Κατόπιν αυτού, συνέχισε ο Πρόεδρος πρέπει να διορθώσουµε την 

προκήρυξή µας έτσι ώστε  αφού οι οικονοµικές δυνατότητες του Μακρυγιάννειου 

Ιδρύµατος σύµφωνα και µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2014, 

επιτρέπουν τη χορήγηση 10 γαµήλιων βοηθηµάτων καθενός ποσού 2000 ευρώ σε 

ισάριθµες νέες, αυτές πρέπει απαραιτήτως να έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις 

και πρότεινε την έγκριση της παρακάτω διορθωµένης προκήρυξης.   

 Το παραπάνω χρηµατικό ποσό θα κατατεθεί στο όνοµα κάθε νέας, που θα 

επιλεγεί από την Ε.Ε. του Ιδρύµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, σε λογαριασµό υπό όρον της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και θα καταβληθεί σε αυτήν µαζί µε τους νόµιµους 

τόκους του µόνο και εφόσον τελέσει τον γάµο της εντός 5ετίας από την ηµέρα 



επιλογής της από την Ε.Ε. του Μακρυγιάννειου Ιδρύµατος. Άλλως το χρηµατικό 

ποσό του γαµήλιου βοηθήµατος µε τους τόκους του θα επιστραφεί στο Ίδρυµα. 

 Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας έθεσε υπόψη των µελών της Ε.Ε. τη συνταχθείσα 

διορθωµένη  προκήρυξη που έχει ως  εξής : 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύµατος, που εδρεύει στην 

Κοµοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2014 την χορήγηση δέκα (10) γαµήλιων 

βοηθηµάτων ποσού 2.000 ευρώ καθενός, για νέες, που πρέπει να είναι:  

α) θυγατέρες ορφανές ή και µη, ή να είναι θυγατέρες απόρων και εντίµων 

γονέων, ορθοδόξων Ελλήνων, προερχοµένων ή καταγοµένων και των δύο ή 

του ενός εξ αυτών , από την Ανατολική Θράκη και εγκατεστηµένων 

οπουδήποτε της Ελλάδος 

β) να είναι πρόσωπα ηθικώς άµεµπτα και να προέρχονται εις πρώτου γάµου 

κοινωνία και 

γ) να είναι ιθαγενείας Ελληνικής και ηλικίας 17 έως 50 ετών και Χριστιανές 

Ορθόδοξες. 

 Το ποσό κάθε βοηθήµατος θα κατατεθεί στο όνοµα της κάθε νέας στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και θα καταβληθεί µαζί µε τους νόµιµους τόκους 

του, µόνο και εφόσον τελεσθεί ο γάµος της εντός 5ετίας από την ηµεροµηνία της 

απόφασης χορήγησής του, διαφορετικά το ποσό θα επιστραφεί µε τους τόκους του 

στο Μακρυγιάννειο Ίδρυµα.  

 Κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να υποβάλλει από τη δηµοσίευση της 

προκήρυξης αυτής στον Τύπο και µέχρι 24/12/2014 στα γραφεία του 

Μακρυγιάννειου Ιδρύµατος τα εξής δικαιολογητικά : 

 1) Ενυπόγραφη αίτηση της ενδιαφερόµενης. Στη αίτηση πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρονται πόσα είναι τα συντηρούµενα από τον πατέρα ή τη 

µητέρα (σε περίπτωση χηρείας) ανήλικα και µη εργαζόµενα µέλη της οικογένειάς 

της, αν εργάζεται η ίδια καθώς επίσης και η διεύθυνση κατοικίας της, ο αριθµός 

του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας., η ∆.Ο.Υ , το Α.Φ.Μ και το τηλέφωνό της.  

  2) Πιστοποιητικό Γεννήσεως της ενδιαφεροµένης από το ∆ήµο που είναι 

εγγεγραµµένη στο οποίο να σηµειώνεται η Ελληνική Ιθαγένεια και ότι είναι 

άγαµη. 

         3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα της. 

         4) Βεβαίωση του εφηµέριου της ενορίας της για την µη τέλεση 

θρησκευτικού γάµου, των καλών της ηθών καθώς και ότι οι γονείς της και η ίδια 

είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

 5) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου   

 6) Βεβαίωση τριών (3) µαρτύρων ή βεβαίωση Προέδρων Πολιτιστικών 
Συλλόγων Προσφύγων Αν.Θράκης για την καταγωγή της υποψήφιας από την 

Ανατολική Θράκη ( από γονείς ή παππούδες), όπου θα δηλώνεται και ο τόπος 

καταγωγής. Η υπογραφή των µαρτύρων πρέπει να είναι επικυρωµένη από τη 



∆ηµοτική Αρχή ή την Αστυνοµία ή το ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας των 

µαρτύρων. 

 7) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας 2014 των γονέων 

της και της ίδιας (σε περίπτωση που εργάζεται).   

 8) Ιδιόγραφη εξουσιοδότηση της υποψήφιας µε την οποία εξουσιοδοτεί το 

Μακρυγιάννειο Ίδρυµα να ανοίξει στο όνοµά της τραπεζικό λογαριασµό υπό όρον 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση 

για τα γνήσιο της υπογραφής της από ∆ηµοτική Αρχή,  Αστυνοµία ή ΚΕΠ. 

 Σε περίπτωση µεγάλης συµµετοχής υποψηφίων θα γίνει κλήρωση µεταξύ 

τους ενώπιον συµβολαιογράφου αφού προηγουµένως ληφθεί υπόψη η 

οικογενειακή κατάσταση καθεµιάς (κατά κύριο λόγο αν είναι ορφανή) και η 

οικονοµική κατάσταση καθεµιάς (της ίδιας και των γονέων της συνολικά να είναι 

κάτω από το όριο που θα ορίσει η Ε.Ε µε απόφασή της). Το αποτέλεσµα της 

κλήρωσης θα κοινοποιηθεί στις υποψήφιες από την Ε.Ε του Μακρυγιάννειου 

Ιδρύµατος.  

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυµα 

ταχυδροµικά και συστηµένα µέσα στην παραπάνω προθεσµία (24/12/2014 ). Η 

λήξη της προθεσµίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή της 

εταιρείας ταχυµεταφοράς στο φάκελο. ∆εν θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που 

δεν θα σταλούν ταχυδροµικά. 

 Στη συνέχεια η Ε.Ε. αποφασίζει οµόφωνα:    

1)  Εγκρίνει την παραπάνω διορθωµένη προκήρυξη και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος (www.makrygianneio.gr) 

2) Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας  υποβολής αιτήσεων µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας (24-12-2014) . 

 Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και σε 

πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

παρακάτω.  

 

Ο Πρόεδρος – ∆/ντής         Ο Ταµίας         Η Γραµµατέας         Το Μέλος  

(  Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν    υ π ο γ ρ α φ έ ς  ) 

         

 

 

 

                          Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ    Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 

                                    Ο Πρόεδρος – ∆/ντής 

 

 

                                     Κων/νος Ν. Βαρβάτος 


