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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
και Κοινωφελών Περιουσιών
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Τμήμα Β΄ - Άμεση Διαχείριση

ΘΕΜΑ: «Διορισμός υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές) και
τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα
του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών».

Έχοντας υπόψη:
1) Τους όρους των από 10-8-1858 και 7-5-1862 διαθηκών του Παν. Τριανταφυλλίδη .
2) Τις διατάξεις: α) του α.ν.1079/1938 περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος Π.
Τριανταφυλλίδη (ΦΕΚ 54Α΄) και β) του α.ν. 1778/1939 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν.
1079/1938 (ΦΕΚ 225Α΄).
3) Τις διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ 290Α΄).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 «Κώδικας
κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5) Το Π.Δ. 125/2016(ΦΕΚ 210Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
6) Το Π.Δ. 18/2018(ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7) Τις υπ’ αριθμ. 2045/1986 και 11302/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών.
8) Την υπ’ αριθμ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 Κ.Υ.Α. «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων
της περιουσίας του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη».
9) Την με Α.Π. 55510/Ζ1/4-4-2018 Y.A. με θέμα: «Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για
σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται
στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
10) Τον με Α.Π.:10121/Ζ1/23-1-2019 Πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού
πτυχίου για πέντε (5) θέσεις υποτροφιών για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές) και τρίτου
(διδακτορικές) κύκλου στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του
κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω ως υπότροφοι για σπουδές δεύτερου
(μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 20162017 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη οι κάτωθι:
1. Μανωλάκου Θεοδώρα του Βενετσιάνου, πτυχιούχος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,55 και εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο: «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές
Θεραπείες και Βιοκαινοτομία».
2. Κουτσογιαννοπούλου Αικατερίνη του Βασίλειου, πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,41 και εγγεγραμμένη
στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Παρουσία, εποχική διακύμανση και οικολογία των εντόμων της
οικογένειας Aphrophoridea, δυνητικών φορέων του βακτηρίου Xylella fastidiosa, σε ελαιώνες».
3. Γιαννικοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, πτυχιούχος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,12
και εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση:
«Γεωγραφία και Περιβάλλον».
4. Ρήγκου Αναστασία του Αθανάσιου, πτυχιούχος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 7,92 και εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο: «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική».
5. Ντεβέ Γεωργία Μαρία του Γρηγορίου, πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό πτυχίου 7,78 και εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών
του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με ειδίκευση: «Γενετική βελτίωση φυτών, Αγροκομία και Ζιζανιολογία».

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται
από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και
διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε
τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ.
Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του
κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών
σπουδών του υποτρόφου.
Οι υπότροφοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υπογράψουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.4182/2013 σύμβαση της υποτροφίας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 210 5245198
Αρμόδιοι: κα Αμπαριώτου Αργυρώ, κ. Παπαδόπουλος Νίκος.
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