
                      

                      

                               Αθήνα,  30  Σεπτεµβρίου 2016 
          Α. Π.  124348                                            
        

           
 

Θέµα:  Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και διορισµός υποτρόφου για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου, που διαχειρίζεται η Ακαδηµία 
Αθηνών.   
.   

 
Απόφαση 

                                                                        
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  
α) της από 18-3-1968 ιδιόγραφης διαθήκης του Αµίλκα Αλιβιζάτου 
β) τις υπ’ αριθµ. 8195/1978, 9116/2002, 936/2012 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών  
γ) την υπ’ αριθµ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή απόφαση της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
δ) του άρθρου 38, του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82  του Ν.4182/2013 
(ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013)  «Κώδικας  κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-
12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν µε την αριθµ. ∆ΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 
ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών. 

2. Την από 27-01-2016 προκήρυξη διαγωνισµού για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου, 
σε πτυχιούχους Σχολών/Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή 
ισοτίµων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
4. Την από 20.09.20106 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών. 
      

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
                                    

  
Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισµού για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας 

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών από 
τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου και τον διορισµό ως υποτρόφου, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω του Γιαννουλάκη Στυλιανού, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.    
   H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2016-2017, και 
µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο (2) ακόµη έτη, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
     Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το µήνα.   
             

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
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