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ΑΔΑ: ΩΖ7Β46Ψ8ΝΣ-ΣΒ6

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019
Α.Π.: 134689
Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, με έναρξη το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Απόφαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 υπ’ αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ
2014/6.3.2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
β) της από 18.03.1926 συντακτικής απόφασης «περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» που
κυρώθηκε με τον Ν. 4398/1929.
2. Την από 06.02.2019 προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας με έναρξη το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της
Εκπαιδεύσεως, σε πτυχιούχο Πολυτεχνικής-Πανεπιστημιακής Σχολής ελληνικού ΠολυτεχνείουΠανεπιστημίου ή ισοτίμου Πολυτεχνείου-Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Σχολές/Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών/Μεταλλειολόγων,
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωλογίας/Γεωλογικών
Επιστημών).
3. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Την από 9 Σεπτεμβρίου 2019 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
Αποφασίζουμε
Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισμού και τον διορισμό του κ. Βασιλείου
Σκαναβή ως υποτρόφου των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κλάδο των Φυσικών
Καταστροφών, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη έτους,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαίως. Επίσης
στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό καθώς και, μετά τη λήξη
των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, τα οποία θα ανέλθουν συνολικά μέχρι το ποσό των
χιλίων ευρώ (1.000,00€).
Ο Γενικός Γραμματεύς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ακαδημαϊκός

