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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                       
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 3
Τ.Κ. 45444 
ΤΗΛ: 2651361373

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Χορήγηση από το “Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους” για το έτος 2021 
επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες 
μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ελληνική 
υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου 
Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου 
Δήμου του Νομού Ιωαννίνων».

Ο Αντιδήμαρχος Κληροδοτημάτων Τσίμαρης Ιωάννης που ορίστηκε με την 
υπ. αριθμ.1982/10-01-2022 Απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων και την υπ. αριθμ. 
589/2019 Α.Δ.Σ. ως Πρόεδρος της Επιτροπής για την εκτέλεση του σκοπού του 
«Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους» έχοντας υπόψη :

Α. Την αριθμ.12239/06-04-1995 δημόσια διαθήκη της Αγλαΐας 
Χαραλάμπους, που δημοσιεύτηκε με τα αριθμ. 236/1998 Πρακτικά του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Β. Την αριθμ. 1273/12-09-2005/τ. Β' Φ.Ε.Κ. Κύρωση Οργανισμού του υπέρ 
του Δήμου Ιωαννιτών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία 
«Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους».

Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, 
Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. αριθ. 185/Α'/1Ο.Ο9.2Ο13), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ. Την με αριθμ.1112/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιωαννιτών που αφορά την έγκριση των όρων προκήρυξης – πρόσκλησης χορήγησης 
οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα έτους 2021) από τα έσοδα του αυτοτελούς 
κεφαλαίου διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αγλαΐα Χαραλάμπους» και  
εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ.143845/05-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Ε. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος 
«Αγλαΐας Χαραλάμπους» που καταρτίστηκε  με την αριθμ. 108/2022   απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και  εγκρίθηκε με την αριθμ. 29746/21-03-2022 (ΑΔΑ: 
9ΡΕΝΟΠ1Γ-Α5Α)  απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου 
– Δυτ. Μακεδονίας  σύμφωνα με τον οποίο  στον Κ.Α. 2.2 είναι εγγεγραμμένη 
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πίστωση 50.000,00€   για Χορήγηση επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε 
ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν 
δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών.

Προκηρύσσει

για το έτος 2021 από τα έσοδα του «Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους» την 
χορήγηση δέκα (10) επιδομάτων  ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, 
διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 
έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες 
του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες 
ετέρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων

Το ύψος της κάθε οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται σε Πέντε χιλιάδες 
(5.000,00 €) ευρώ για κάθε δικαιούχο.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα να αιτηθούν της οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι υποψήφιες που πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις ,

1.Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Είναι ανύπανδρες μητέρες, διαζευγμένες μητέρες ή χήρες μητέρες. 

3. Έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή.

4. Τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν 
και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων.

5. Το τέκνο ή τα τέκνα τους : α) δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους, β) δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση που 
φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών της 
ημεδαπής, γ) δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση 
που φοιτούν σε Πολυτεχνείο και Φαρμακευτική Σχολή της ημεδαπής και δ) δεν 
έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση που φοιτούν σε 
Ιατρική Σχολή της ημεδαπής.

Εξαιρούνται του επιδόματος μητέρες με τέκνα που φοιτούν σε Στρατιωτικές και 
Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού 
και της Πυροσβεστικής.

6. Έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα (όχι το τεκμαρτό αλλά το πραγματικό) οι ίδιες και 
τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους για το προηγούμενο της λήψεως του 
επιδόματος έτος, μαζί με όλα τα τυχόν επιδόματα ή χρηματικές παροχές που η 
εκείνες και τα τέκνα τους λαμβάνουν (από το ελληνικό ή έτερο κράτος ή οιοδήποτε 
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φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εδρεύοντος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) 
για οιονδήποτε λόγο και αιτία το αυτό χρονικό διάστημα, μέχρι το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ. 

7.  Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή διαθέτουν κύρια και μοναδική κατοικία ή και 
λοιπή ή μόνον λοιπή ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας (της όλης 
ακίνητης περιουσίας, κατοικίας και λοιπής) έως 10.000 ευρώ. Εφόσον διαθέτουν 
κύρια και μοναδική κατοικία ή και λοιπή ή μόνον λοιπή ακίνητη περιουσία 
συνολικής αντικειμενικής αξίας (της όλης ακίνητης περιουσίας, κατοικίας και 
λοιπής) από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ θα καταβληθεί επίδομα μειωμένο σε 
ποσοστό 50 % από εκείνο που θα καταβληθεί στην πρώτη περίπτωση.

8. Εφόσον οι υποψήφιες είναι μητέρες περισσότερων του ενός τέκνων και 
πληρούνται ως προς αυτές και ως προς όλα τα τέκνα τους οι προϋποθέσεις για την 
λήψη του επιδόματος, το επίδομα δεν θα αποδίδεται αυτούσιο και αυτοτελώς σε 
κάθε τέκνο τους ξεχωριστά αλλά τούτο (το ένα επίδομα) θα προσαυξάνεται κατά 
1.000,00 ευρώ για κάθε τέκνο τους πέραν του πρώτου. 

9. Το επίδομα θα χορηγείται στις δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών οι οποίες 
ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων τους και της μοριοδότησής τους θα 
προηγούνται πάντοτε στην λήψη του από τις δημότισσες άλλου δήμου του νομού 
Ιωαννίνων. Στις δημότισσες ετέρου δήμου του νομού Ιωαννίνων το επίδομα θα 
χορηγείται μόνον εφόσον μετά την καταβολή του επιδόματος στις δικαιούχες 
δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών υπάρχει υπόλοιπο από το εγκριθέν ανά έτος 
κονδύλιο του κληροδοτήματος για τον σκοπό αυτό και μέχρι εξαντλήσεώς του (του 
εγκεκριμένου ανά έτος κονδυλίου). Για τις δημότισσες διάφορου του δήμου 
Ιωαννιτών δήμου του νομού Ιωαννίνων θα εφαρμόζεται ξεχωριστά το αυτό 
σύστημα μοριοδότησης που ισχύει και για τις δημότισσες του δήμου Ιωαννιτών και 
θα συντάσσεται ένας και μόνον ειδικός πίνακας κατατάξεώς τους ανεξαρτήτως του 
δήμου προελεύσεώς τους. Εάν δεν εμφανιστεί για την λήψη του επιδόματος 
δημότισσα του δήμου Ιωαννιτών το επίδομα δεν θα χορηγείται αλλά θα αθροίζεται 
στο ποσό που θα δοθεί από το κληροδότημα για τον σκοπό αυτό το επόμενο έτος.

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Α) ΑΠΟ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ                                                 ΜΟΡΙΑ :70 

Β) ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                                      ΜΟΡΙΑ :65 

Γ)  ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                     ΜΟΡΙΑ :60 

Δ) ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ  

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                                                                        ΜΟΡΙΑ: 55 
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 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Α) ΧΩΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                               ΜΟΡΙΑ : 40 

Β) ΜΕ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ                                                    ΜΟΡΙΑ : 20 

3) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΟΝ  

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%                                                                                       ΜΟΡΙΑ: 30      

4) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟΥ                                                               

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%                                                           ΜΟΡΙΑ: 30  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις διαπιστώνονται με την προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών .

1.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο).

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, οι ίδιες και τα προστατευόμενα μέλη της 
οικογενείας τους για το προηγούμενο της λήψεως του επιδόματος έτος (2019), μαζί 
με όλα τα τυχόν επιδόματα ή χρηματικές παροχές που αυτή και τα τέκνα λαμβάνουν 
(από το ελληνικό ή έτερο κράτος ή οιοδήποτε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
εδρεύοντος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) για οιονδήποτε λόγο και αιτία το αυτό 
χρονικό διάστημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 
ευρώ.

4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Αρχής για το 
προηγούμενο οικονομικό έτος (2020) και αντίγραφο Ε1 για το προηγούμενο 
οικονομικό έτος (2020).
Δήλωση Ε9 για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2020) για την διαπίστωση 
ύπαρξης ή όχι ακίνητης περιουσίας της υποψηφίας. 
Στην περίπτωση που η υποψήφια διαθέτει ακίνητη περιουσία προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (2020) για την εκτίμηση της συνολικής 
αντικειμενικής αξίας. Στην περίπτωση που το τέκνο ή τα τέκνα υποψηφίας 
υποβάλλει/ουν φορολογική δήλωση αντίγραφο εκκαθαριστικού της Φορολογικής 
Αρχής εκείνου/νων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Εάν η υποψηφία και το 
τέκνο/τέκνα της δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, τότε αυτή 
θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία 
Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υποχρεούται εκείνη και το τέκνο/τέκνα της να 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

5. Βεβαιώσεις Σπουδών εφόσον το τέκνο ή τα τέκνα τους φοιτά ή φοιτούν σε 
σχολές.
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6. Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίας ή τέκνου/ων από αρμόδιο δημόσιο φορέα.

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή που ορίστηκε με την 589/2019  Απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
για την εκτέλεση του σκοπού του «Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους» μετά 
τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων, εξετάζει αυτές και τα 
λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και προτείνει τις υποψήφιες οι οποίες 
επιλέγονται - ανακηρύσσονται από την Οικονομική Επιτροπή με αιτιολογημένη 
απόφαση.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος και έχουν τα ίδια προσόντα, είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιδομάτων που πρόκειται να δοθούν, η επιλογή 
μεταξύ αυτών γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με δημόσια κλήρωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο δικαιολογητικό των υποψηφίων είναι ατελές, 
ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία του, η Επιτροπή καλεί τις ενδιαφερόμενες με 
έγγραφη πρόσκληση της, πριν προτείνει τις προς επιλογή δικαιούχους, να 
συμπληρώσουν τις ατέλειες αυτές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση με 
σχετική απόδειξη της παραπάνω πρόσκλησης.

Η απόφαση εκλογής και ανακήρυξης των δικαιούχων τοιχοκολλάται την ίδια ή την 
επόμενη ημέρα, έξω από το Γραφείο του Τμήματος Κληροδοτημάτων καθώς και 
στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Ιωαννιτών.

Με την απόφαση αυτή καλούνται επίσης οι υπόλοιπες ενδιαφερόμενες υποψήφιες 
που απορρίφθηκαν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, σχετική ένσταση κατά της 
παραπάνω απόφασης του Δήμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφού τους 
κοινοποιηθεί με αποδεικτικό η απόφαση.

Οι υποψήφιες για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλουν στο 
Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών αίτηση 
συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που ορίζει 
η παρακάτω παράγραφος. Το έγκυρο της κατάθεσης θα προκύπτει από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου-ημερομηνία που θα φέρει η αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες 
και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία 
(1) εφημερίδα των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία (1) εφημερίδα των 
Ιωαννίνων. 

Το έντυπο αίτησης και η προκήρυξη-πρόσκληση θα διατίθεται από το Τμήμα 
Κληροδοτημάτων του Δήμου (οδός : Αβέρωφ 3 , τηλ.2651361373) αλλά και 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του στη διεύθυνση  
https://www.ioannina.gr/κληροδοτήματα 

Oι υποψήφιες αφού προμηθευτούν την αίτηση συμπληρώνουν σωστά τα 
απαραίτητα πεδία, συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα 

https://www.ioannina.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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καταθέτουν/αποστέλλουν όλα μαζί (αίτηση και δικαιολογητικά) στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

Δήμος Ιωαννιτών

Πρωτόκολλο Δήμου Ιωαννιτών

(επίδομα ανατροφής τέκνου ή τέκνων έτους 2021, από τα έσοδα του 
«Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους»)

Κρυστάλλη 3,Ισόγειο , Τ.Κ. 45444 , Ιωάννινα

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Μόνον οι αιτήσεις που 
θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσης θα συμπεριληφθούν στην 
διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας που αναγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη. 
Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

Ιωάννινα, 2022

Ο Αντιδήμαρχος Κληροδοτημάτων

Τσίμαρης Ιωάννης
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