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Αριθμ. Πρωτ.:  
 
 
ΠΡΟΣ:  - το Ίδρυμα «Παύλος Δ.     
              Γιαννακόπουλος»       
info@pavlosgiannakopoulosfoundation.gr 
            -  τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών  
             Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
           - Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων 
           - Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας 
           - Κοσμήτορα Σχολής Επιστήμης     
             Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
           - Πρόεδρο Τμήμ. Φαρμακευτικής 
           - Γραμματέα Αντιπρύτανη   
                 Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
             Φοιτητικής Μέριμνας      

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΗΣ 21-9-2022 
 

ΘΕΜΑ 6ο:  Χορήγηση υποτροφιών-χρηματικών βραβείων από το  Ίδρυμα με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος» σε φοιτητές των 
Τμημάτων  Ιατρικής  και  Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
Σχετ.: η με αριθμ. 9/08.09.2022 επιστολή του  κ. Δ. Γιαννακόπουλου, Προέδρου και 

Ιδρυτή του «Ιδρύματος Παύλος Δ.Γιαννακόπουλος». 
 
Ο Πρύτανης ενημερώνει το Συμβούλιο ότι ο κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος 
και Ιδρυτής του «Ιδρύματος Παύλος Δ.Γιαννακόπουλος», γνωστοποίησε στο ΕΚΠΑ 
την από 8.9.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ιδρύματος, σύμφωνα με 
την οποία: 

«στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του, εγκρίθηκε η χορήγηση υποτροφιών - 
χρηματικών βραβείων σε φοιτητές ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) κατ’ έτος και 
συγκεκριμένα:   

• Δύο (2) υποτροφιών ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ  (10.000€) έκαστη, σε δύο (2) φοιτητές 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, 

•  Δύο (2) υποτροφιών ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) έκαστη, σε δύο (2) φοιτητές 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, 

• Δύο (2) υποτροφιών ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€)  έκαστη, σε δύο (2) φοιτητές 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ). 
Οι ως άνω Υποτροφίες - Χρηματικά Βραβεία, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ έκαστο, 
θα δίδονται από το Ίδρυμα κάθε έτος, στους εκάστοτε δύο πρώτους σε βαθμολογία 
Φοιτητές που θα ολοκληρώνουν το πρώτο (1ο) έτος σπουδών τους (ήτοι και την εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου), σε κάθε μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες σχολές - τμήματα, εφόσον 
το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν 
υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν περισσότεροι των δύο φοιτητών και ταυτόχρονα πληρούν 
το ως άνω οικονομικό κριτήριο, η Υποτροφία/Χρηματικό Βραβείο θα χορηγείται σε αυτούς 
με το ασθενέστερο οικογενειακό εισόδημα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 
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Επιπλέον, σε περίπτωση που και οι δύο πρώτοι σε βαθμολογία Φοιτητές, δεν πληρούν το 
ως άνω οικογενειακό κριτήριο, η Υποτροφία/Χρηματικό Βραβείο θα χορηγείται στον 
αμέσως επόμενο σε βαθμολογία Φοιτητή που πληροί και το κριτήριο αυτό.» 

 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:  
α) τις διατάξεις του άρθρου 294 του Ν.4957/2022 (Α΄141), 
β) την από 15-7-2021 ΑΔΑ:Ψ97Ε46ΨΖ2Ν-ΡΡΕ απόφαση της Συγκλήτου με την οποία 
έχει καθοριστεί η διαδικασία αποδοχής δωρεών & χορηγιών και 
γ) τα ως άνω αναφερόμενα: 
 
1. Αποδέχεται την ανωτέρω χορηγία από το «Ίδρυμα Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος»  
όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και αποφασίζει οι υποτροφίες που θα 
χορηγηθούν να φέρουν το όνομα «Παύλος  Δ. Γιαννακόπουλος». 
 
2. Αποφασίζει τη  συγκρότηση Τριμελούς  Επιτροπής αποτελούμενης από: 

• τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με 
αναπληρωματικό μέλος τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, 

• τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας  με αναπληρωματικό μέλος τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

• τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 
αναπληρωματικό μέλος τον εκπρόσωπο της Σχολής στον ΕΛΚΕ, 
η οποία κάθε χρόνο μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα 
συγκεντρώνει τα στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφορικά με το 
οικογενειακό εισόδημα των φοιτητών των Τμημάτων  Ιατρικής  και  Φαρμακευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, που δικαιούνται τη σχετική υποτροφία - χρηματικό βραβείο και θα 
συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο θα αποστέλλει για έγκριση στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου μαζί με το πρακτικό της 
Επιτροπής και τα στοιχεία των υποψήφιων υποτρόφων θα αποστέλλονται από την 
Επιτροπή στο «Ίδρυμα Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος» προκειμένου να υλοποιήσει την 
απόφασή του και 
 
3. Ορίζει  Γραμματέα της εν λόγω Επιτροπής τη Γραμματέα του Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. 
 
 
 
 

 Ο Πρύτανης 
                         
                           * 
 
                                                   Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας 
- Γραμματεία Συγκλήτου 
 
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο και η διεκπεραίωσή του έγινε ηλεκτρονικά. 
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