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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: «Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο
εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Π.
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών».

Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 κοινή Aπόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί επωφελέστερης διάθεσης των
εσόδων της περιουσίας του κληροδοτήματος Π. Χρυσοχόου,
2) 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,

3) Την με Α.Π. 152305/Ζ1/1-10-2019 Υπουργική Απόφαση περί προκήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ενός (01) συνολικά υποτρόφου (φοιτητή ή φοιτήτριας ημεδαπών
Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας), σε βάρος των εσόδων του
κληροδοτήματος Π. Χρυσοχόου, για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) στο εσωτερικό,

4) Το πρακτικό αποτελεσμάτων της 10ης Ιουνίου 2020 του διαγωνισμού της 15-2-2020, που
διενήργησε η εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 16572/Ζ1/05-02-2020
Υπουργική Απόφαση,
5) Το π.δ. 18/2018(ΦΕΚ 31 A΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
6) Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 A΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7) Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 A΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8) Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
9) Τον ν. 4622/2019, άρθρο 109 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το πρακτικό αποτελεσμάτων της 10ης Ιουνίου 2020 της Εξεταστικής
Επιτροπής του διαγωνισμού, που διεξήχθη την 15η Φεβρουαρίου 2020 για την ανάδειξη ενός
(01) υποτρόφου για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) εσωτερικού για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Π. Χρυσοχόου και διορίζουμε ως
υπότροφο τον κάτωθι υποψήφιο:
1. Ράφτη Κωνσταντίνο του Χρήστου, με Μ.Ο. βαθμολογίας 18.5, φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 στο Α΄ έτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Ε.Μ.Π.
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ και προσμετράται από την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, ήτοι στο ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, και διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών σπουδών των υποτρόφων
(διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (ν.4009/2011
άρθρο 2 παρ.γ΄) και εφόσον η ετήσια επίδοση των υποτρόφων κρίνεται καλή, δηλ.
επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό
έτος από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν. Σε αντίθετη
περίπτωση η υποτροφία διακόπτεται.

Η χορήγηση των υποτροφιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38, 39 και 82 του
Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄). Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που διορίζονται υπότροφοι εκτός
των άλλων υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου
αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζονται ανωτέρω,
διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν λάβει.
Οι υπότροφοι καλούνται να επικοινωνήσουν 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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