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Το Ιδρυμα Στέφανου Αθ. Κοτσιάνου & Καίτης Στεφ. Κοτσιάνου, στο πλαίσιο
της εκτέλεσης των σκοπών του, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στη σχετική
έγκριση της συστάσεώς του (ΦΕΚ 1492/4-5-2012, τεύχος Β’) αποφασίζει τη
χορήγηση έξι (6) χρηματικών βραβείων σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της
Χαλκιδικής σχολ. έτους 2019-2020 (3 μαθητές Γυμνασίου και 3 μαΘητές Λυκείου),
σι οποίοι έχουν καταγωγή κατ’ αρχήν από τον ΙΤολύγυρο και έπειτα από τη
Χαλκιδική, έχουν γεννηθεί και κατοικούν στη Χαλκιδική και έχουν διακριθεί για την
κοσμιωτάτη διαγωγή τους και τις καλές επιδόσεις στα μαθήματα, ενώ έχουν και
ανάγκη λόγω οικονομικής αδυναμίας (άρθρο 2).

Το ποσό που Θα διατεθεί στους δικαιούχους είναι 3.000 € συνολικά και
ειδικότερα 500 € στον καθένα που Θα επιλεγεί και Θα δοθεί εφάπαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι Θα Πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 01/12/2020 έως και
20/12/2020. Αιτήσεις Θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όσοι έχουν ΈλΕΓΧΟ ΕΠΙ
ΔΟΣΗΣ ‘Η ΑΙΙΟΛΥΙΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΑ (με βαθμό 18,1 και άνω) και ΜΑΝ ΚΑΛΩΣ (με
βαθμό 16 μέχρι 18), σι οποίες Θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο ιι11:
ροτου$ρο1ννι·ο&ΐ. μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει ο τόπος γέννησης
του/της μαθητή/τριας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει η καταγωγή του/τη ς υποψηφίου καταρχήν από τον
Πολύγυρο και έπειτα από τη Χαλκιδική, είτε από πατρική, είτε από τη
μητρική γραμμή. Ειδικότερα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο, ώστε να προκύπτει ο τόπος
καταγωγής των γονέων (πατέρα, μητέρας ή και των δύο) ή των
παππούδων/γιαγιάδων του/της υποψηφίου και συνεπώς και του/της
υποψηφίου υποτρόφου καταρχήν από τον Πολύγυρο και έπειτα από τη
Χαλκιδική και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

2) Έλεγχος επίδοσης ή απολυτήριο σχολ. έτος 2019-2020



3) Εκκαθαριστικό ΕΙ και Ε9 των γονέων του/της μαθητή/τριας έτους 2019.

4) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο Θα αναγράφεται το

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή ή των γονέων του1
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