
                      

                      

                                Αθήνα,  12/12/2016 
           Α. Π. 124938                               
        

           
    
 

Θέµα:  Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και διορισµός υποτρόφου για µεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό, στον κλάδο της Αστρονοµίας, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, από τα έσοδα του 
Κληροδοτήµατος Ευθυµίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά.   

 
Απόφαση 

                                                                        
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) της από 12 Μαρτίου 1944 ιδιόγραφου διαθήκης της Ευθυµίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. 
Κτενά,  
β) της υπ’αριθµ. 6066/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, 
γ) 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 15-06-2016 προκήρυξη διαγωνισµού για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της 
Αστρονοµίας, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Ευθυµίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά, σε 
πτυχιούχο τµήµατος Φυσικής, Αστρονοµίας ή Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών) 
ελληνικού Πανεπιστηµίου-Πολυτεχνείου, ή ισοτίµου Πανεπιστηµίου-Πολυτεχνείου κράτους 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
4. Την από 29.11.2016 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 µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Αστρονοµίας, από τα έσοδα του 
Κληροδοτήµατος Ευθυµίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά  και τον διορισµό ως υποτρόφου, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω της Σοφίας Σαββίδου, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Σουηδία σε 
αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο. 
   H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2016-2017, και 
µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα (1) ακόµη έτος, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
     Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το µήνα. Επίσης στην 
υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα µετάβασής της στο εξωτερικό καθώς και, µετά τη λήξη των 
σπουδών της, τα έξοδα επιστροφής της, τα οποία θα ανέλθουν συνολικά µέχρι το ποσό των 
επτακοσίων ευρώ (700,00€).  
             

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραµµατεύς 
 
   ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
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