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 ΠΡΟΣ: Το Ίδρυμα Υποτροφιών
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              Λεωφ. Καρέα 106, 
              ΤΚ 162 33 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση  μεταπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του 
Ιδρύματος με την επωνυμία  «Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη», 
Σχετ. :  Η από υπ’ αριθμ. 17/19-4-2018 επιστολή του ιδρύματος, με τα συνημμένα σε αυτήν.
                   

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής, αναφορικά με την χορήγηση χωρίς διαγωνισμό, 
δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών, από τα έσοδα του εν λόγω ιδρύματος, σας 
γνωρίζουμε ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία των 15 ημερών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος στην Υπηρεσία μας, εντός της οποίας η αρμόδια αρχή μπορεί να αιτηθεί 
τυχόν τροποποίηση.

Ωστόσο και κατόπιν ελέγχου της διαδικασίας που εφαρμόστηκε ως προς την εν λόγω 
χορήγηση, διαπιστώθηκε η τήρηση των προβλεπομένων στη συστατική πράξη και του 
Οργανισμού του ιδρύματος και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του π.δ. 174/23-2-1982 (ΦΕΚ 
28 Α΄/1982), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1510/1983 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 
καθώς και των διατάξεων  της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185), 
καθόσον η απόφαση χορήγησης γνωστοποιήθηκε παράλληλα, και στην αρμόδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια 
τηλεομοιοτυπίας, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό αποστολής.
 Συνεπώς, συμφωνούμε με την επιλογή των κάτωθι 2 υποψηφίων, δεδομένου ότι 
πληρούν τα οριζόμενα στην σχετική προκήρυξη, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 11/12-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, ήτοι των:

 Αγριαντώνη Μαργαρίτας και 
 Ασημακοπούλου Ελένης.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα (1) έτος και το ποσό εκάστης ανέρχεται στις 
τέσσερις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (4.080,00€ =340,00€*12).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με τις ως άνω επιλεγείσες υποτρόφους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 56 του ιδίου ως άνω νόμου.
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