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ΘΕΜΑ: «Διοριζμός σποηρόθων τωρίς διαγωνιζμό για ζποσδές δεύηεροσ 

(μεηαπηστιακές) και ηρίηοσ κύκλοσ (διδακηορικές) ζηο εζωηερικό για ηο ακαδημαϊκό 

έηος 2015-2016 από ηα έζοδα ηοσ κληροδοηήμαηος «Ζωής Σούηζοσ», ποσ σπάγεηαι 

ζηην άμεζη διατείριζη ηοσ Υποσργείοσ Οικονομικών». 

                    

Έρνληαο ππόςε: 

 

1) Σελ από 17-4-1938 ηδηόγξαθε δηαζήθε ηεο Εσήο νύηζνπ. 

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

3) Σν β.δ. 1023/6-12-1966 (ΦΔΚ 278
Α
΄) πεξί ππαγσγήο ππό ηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο θιεξνλνκηάο ηεο Εσήο νύηζνπ. 

4) 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. 

5) Σελ κε Α.Π.:Γ.Κ.Π.:0014992 ΔΞ2014/5-11-2014 Τ.Α. κε ζέκα: «Δπηινγή θαη αλάδεημε 

ππνηξόθσλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Εσήο νύηζνπ πνπ 

ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».  

7) Σελ κε Α.Π. 218684/Ε1/21-12-2016  Απόθαζε Γ.Γ. κε ζέκα: «Πξνθήξπμε επηινγήο 

ππνηξόθσλ ρσξίο δηαγσληζκό γηα ζπνπδέο δεύηεξνπ θύθινπ (κεηαπηπρηαθέο) θαη ηξίηνπ θύθινπ 

(δηδαθηνξηθέο) ζην εζσηεξηθό αθαδεκατθνύ έηνπο 2015-2016 από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

«Εσήο νύηζνπ», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  
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8) Σνλ κε Α.Π.:82087/Ε1/17-5-2017 Πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ 

βαζκνύ πηπρίνπ γηα ηέζζεξηο (4) ζέζεηο ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο δεύηεξνπ (κεηαπηπρηαθέο) θαη 

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

θιεξνδνηήκαηνο «Εσήο νύηζνπ». 

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 εζσηεξηθό γηα ην αθαδεκατθό έηνο 

2015-2016 ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «Εσήο νύηζνπ» νη θάησζη: 

 

1. Πιςπιδίκησ Ιωάννησ του Σταφρου, πτυχιοφχοσ τησ Σχολήσ Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου 9,17 και 

εγγεγραμμζνοσ ςτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών τησ Σχολήσ Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου για εκπόνηςη 

διδακτορικήσ διατριβήσ ςτον τομζα τοπογραφίασ με θζμα: «Διερεφνηςη 

αυτοματοποιημζνησ ανάκτηςησ ςημαςιολογικών 3D δεδομζνων πόλησ».  

2. Νανά Μαριάννα του Σεραφείμ, πτυχιοφχοσ τησ Σχολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου 9,09 και εγγεγραμμζνη ςτο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τησ Πολυτεχνικήσ Σχολήσ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτημίου 

Θεςςαλονίκησ για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ με θζμα: «Ταμιευτήρεσ νεροφ και 

μεταμορφώςεισ τοπίου. Συμβολή ςτην ζρευνα αρχιτεκτονικήσ τοπίου».  

3. τενοφ Μυρτώ του Νικολάου, πτυχιοφχοσ τησ Σχολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου 8,95 και εγγεγραμμζνη ςτο 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών τησ Σχολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικοφ 

Μετςόβιου Πολυτεχνείου για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ ςτον τομζα 

αρχιτεκτονικήσ γλώςςασ, επικοινωνίασ και ςχεδιαςμοφ με θζμα: «Χωρικζσ εκφράςεισ τησ 

φυγήσ από το αςτικό κζντρο».  

4. Διαμαντή Κωνςταντίνα του Στεφάνου, πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Χημείασ του Εθνικοφ 

και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,92 και εγγεγραμμζνη 

ςτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών με τίτλο «Χημική Ανάλυςη – Ζλεγχοσ 

Ποιότητασ» του Τμήματοσ Χημείασ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου 

Αθηνών.    
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             Η καταβολή τησ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ή διδακτορικζσ ςπουδζσ 

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

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

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

ςπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανζρχεται ςε τετρακόςια (400,00) ευρώ.  

            Προχπόθεςη 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. 

            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. 

 

 

 
                                                                                                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ         
 
 

 
                                                                                      ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Δζσηεξηθή δηαλνκή 

1) Γ/λζε Οξγαλ. & Αθαδ. Αλάπηπμεο  

2) Σκ. Γ΄                                                                                          
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