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ΘΕΜΑ: «Διοπιζμόρ ςποηπόθων σωπίρ διαγωνιζμό για ζποςδέρ δεύηεπος 

(μεηαπηςσιακέρ) και ηπίηος κύκλος (διδακηοπικέρ) ζηο εξωηεπικό για ηο ακαδημαϊκό 

έηορ 2015-2016 από ηα έζοδα ηος κληποδοηήμαηορ «Παν. Τπιανηαθςλλίδη», πος 

ςπάγεηαι ζηην άμεζη διασείπιζη ηος Υποςπγείος Οικονομικών». 

                    

Έρνληαο ππόςε: 

 

1) Σνπο όξνπο ησλ από 10-8-1858 θαη 7-5-1862 δηαζεθώλ ηνπ Παλ. Σξηαληαθπιιίδε. 

2) Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ α.λ. 1079/1938 πεξί ηνπ ηξόπνπ εθηειέζεσο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Π. 

Σξηαληαθπιιίδε (ΦΔΚ 54Α΄) θαη β) ηνπ α.λ. 1778/1939 (ΦΔΚ 225Α΄) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 

ζπκπιεξώζεσο ηνπ α.λ. 1079/1938. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. ηεο 5-9-1940 (ΦΔΚ 290Α΄). 

4) Σελ ππ’ αξηζκ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Πεξί επσθειέζηεξεο δηάζεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο «Παλ. Σξηαληαθπιιίδε».  

5) Σηο ππ’ αξηζκ. 2045/1986 θαη 11302/1995 απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ. 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4182/2013 (ΦΔΚ 185 

Α/10-9-2013) «Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α΄/31-12-2013 θαη 

όπσο δηεπθξηλίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΓΚΠ 1040933 ΔΞ 2014/6-3-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΚΣΖ-Γ3) 

εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

7) Σελ κε Α.Π. 211154/Ε1/9-12-2016  Απόθαζε Γ.Γ. κε ζέκα: «Πξνθήξπμε επηινγήο ππνηξόθσλ 

ρσξίο δηαγσληζκό γηα ζπνπδέο δεύηεξνπ θύθινπ (κεηαπηπρηαθέο) θαη ηξίηνπ θύθινπ 
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(δηδαθηνξηθέο) ζην εμσηεξηθό αθαδεκατθνύ έηνπο 2015-2016 από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

«Παλ. Σξηαληαθπιιίδε», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

8) Σνλ κε Α.Π.:62703/Ε1/11-4-2017 Πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ 

βαζκνύ πηπρίνπ γηα πέληε (5) ζέζεηο ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο δεύηεξνπ (κεηαπηπρηαθέο) θαη 

ηξίηνπ (δηδαθηνξηθέο) θύθινπ ζην εμσηεξηθό αθαδεκατθνύ έηνπο 2015-2016 από ηα έζνδα ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο «Παλ. Σξηαληαθπιιίδε». 

9) Σν Π.Γ.114/2014 (ΦΔΚ 181Α΄/29-08-2014) «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

10) Σν Π.Γ.70/2015 (ΦΔΚ 114Α΄/22-09-2015) «Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ… Μεηνλνκαζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ…».  

11) Σν Π.Γ.125/2016 (ΦΔΚ 210
Α
΄/5-11-2016) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ 

θαη Τθππνπξγώλ». 

     
 

     
ΑΠΟΦΑΣΘΖΟΥΜΕ 

 

            Γηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ σο ππόηξνθνη γηα ζπνπδέο δεύηεξνπ 

(κεηαπηπρηαθέο) θαη ηξίηνπ (δηδαθηνξηθέο) θύθινπ ζην εμσηεξηθό γηα ην αθαδεκατθό έηνο 

2015-2016 ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «Παλ. Σξηαληαθπιιίδε» νη θάησζη: 

 

1. Βαρκαρόλησ Ορέςτησ του Πζτρου, πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ του 

Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ με βαθμό πτυχίου 7,09 και εγγεγραμμζνοσ ωσ 

φοιτητήσ πλήρουσ απαςχόληςησ ςτο πρόγραμμα του Πανεπιςτημίου Νότιγχαμ Τρεντ με 

τίτλο: «Διδακτορική ζρευνα-Σχολή Διοίκηςησ Επιχειρήςεων του Νότιγχαμ». 

2. Κόκλα Άννα του Διονυςίου, πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Γεωπονικήσ Βιοτεχνολογίασ του 

Γεωπονικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν με βαθμό πτυχίου 7,00 και εγγεγραμμζνη ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν  «Μάςτερ ςτη Βιολογία – Γενετική και Μοριακή Επιςτήμη Φυτϊν» 

του Πανεπιςτημίου τησ Ουψάλα. 

3. Κάρτςωνασ ταύροσ του Παναγιϊτη, πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Φιλοςοφίασ, 

Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν 

με βαθμό πτυχίου 9,62 και εγγεγραμμζνοσ ςτο πτυχιακό πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό 

Φιλοςοφίασ (ερευνητικό), ολική απαςχόληςη Χρόνιγκεν» του Πανεπιςτημίου του 

Χρόνιγκεν. 

4. Αρβανίτη Ειρήνη του Παναγιϊτη, πτυχιοφχοσ τησ Σχολήσ Θλεκτρολόγων Μηχανικϊν και 

Μηχανικϊν Υπολογιςτϊν του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου 9,30 

και εγγεγραμμζνη ωσ πλήρουσ παρακολοφθηςησ διδακτορική φοιτήτρια ςτο Τμήμα 

Βιολογίασ του Ελβετικοφ Ομοςπονδιακοφ Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ τησ Ηυρίχησ.  
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5. πηλιωτακάρασ Αθανάςιοσ του Νικολάου, πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Αγγλικήσ Γλϊςςασ 

και Φιλολογίασ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν με βαθμό 

πτυχίου 8,61 και εγγεγραμμζνοσ ωσ φοιτητήσ πλήρουσ φοίτηςησ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 

«Αγγλική Λογοτεχνία (MSc Ζρευνασ)» τησ Σχολήσ Ανθρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν 

Επιςτημϊν του Πανεπιςτημίου του Εδιμβοφργου.   

            Οι υπότροφοι είναι απαραίτητο να προςκομίςουν επίςημη αναγνϊριςη του 

αλλοδαποφ τίτλου ςπουδϊν από τον αρμόδιο φορζα ςτην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).  

            Θ καταβολή τησ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ή διδακτορικζσ ςπουδζσ 

προςμετράται από την ζναρξη του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2015-2016 ή την ζναρξη των 

ςπουδϊν μζςα ςτο ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-2016 (κυρίωσ ςτην περίπτωςη τησ εκπόνηςησ 

διδακτορικήσ διατριβήσ) και διαρκεί μζχρι ζνα (1) ζτοσ ανάλογα με το πρόγραμμα 

ςπουδϊν. Θ μηνιαία χορηγία ανζρχεται ςε εφτακόςια (700,00) ευρϊ. Σε περίπτωςη εξ 

αποςτάςεωσ ςπουδϊν ςε πανεπιςτήμια του εξωτερικοφ η μηνιαία χορηγία ανζρχεται ςε 

τριακόςια πενήντα (350,00) ευρϊ. 

            Προχπόθεςη για την καταβολή τησ υποτροφίασ είναι η επάρκεια των εςόδων του 

κληροδοτήματοσ και η διαπίςτωςη τησ καλήσ προόδου των μεταπτυχιακϊν ή 

διδακτορικϊν ςπουδϊν του υποτρόφου. 

            Οη ππόηξνθνη ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηελ αξκόδηα   Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4182/2013 ζύκβαζε ηεο ππνηξνθίαο. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 5245198  

Αξκόδηνη: θα Ακπαξηώηνπ Αξγπξώ, θ. Παπαδόπνπινο Νίθνο. 
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Δζσηεξηθή δηαλνκή 

1) Γ/λζε Οξγαλ. & Αθαδ. Αλάπηπμεο  

2) Σκ. Γ΄                                                                                          
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