
 

 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Κληροδότηµα Ευθυµίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά 

(ακαδ. έτους 2016-2017) 
 

 

 

Πίνακας υποψηφίων που δικαιούνται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

- - - - 



 

Πίνακας υποψηφίων αποκλειοµένων από το διαγωνισµό 

Οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόµατα περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα µε ελλιπή δικαιολογητικά έχουν τη δυνατότητα να προσκοµίσουν στην 

Υπηρεσία (Τµήµα Υποτροφιών, Σόλωνος 84, 5
ος

 όροφος) µέχρι την παραµονή έναρξης του διαγωνισµού δηλαδή µέχρι την  13
η
 Οκτωβρίου 2016 και 

ώρα 10:00π.µ. τα δικαιολογητικά που εκκρεµούν 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

∆εν υποβλήθηκε: 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής/εγγραφής 

Πανεπιστηµίου 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΙΣΠΑΝΙΑ  

(σε αγγλόφωνο 

Πανεπιστήµιο) 

∆εν υποβλήθηκε: 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής Πανεπιστηµίου 

 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΣΟΛΩΝ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑ Η.Π.Α. Λαµβάνει ήδη επιχορήγηση από το Πανεπιστήµιο υποδοχής και 

δεν υποβλήθηκαν: 

1.Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 

µε το όσα ορίζονται στην προκήρυξη 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής/εγγραφής  

Πανεπιστηµίου 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 

4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΝΑΤΚΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑ  ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 (σε αγγλόφωνο 

Πανεπιστήµιο) 

Οι επιδιωκόµενες σπουδές δεν εµπίπτουν στον προκηρυχθέντα 

κλάδο της Χηµείας και δεν υποβλήθηκαν: 

1. Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 

µε το όσα ορίζονται στην προκήρυξη  

2. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής Πανεπιστηµίου 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 

5. ΑΡΤΕΜΙΣ-∆ΑΝΑΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ 

ΧΗΜΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ∆εν υποβλήθηκαν: 

1. Φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών 

2. Βεβαίωση αποδοχής Πανεπιστηµίου 

3. Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 

µε το όσα ορίζονται στην προκήρυξη 

4. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ 

ΧΗΜΕΙΑ Η.Π.Α. Λαµβάνει ήδη επιχορήγηση από το Πανεπιστήµιο υποδοχής και 

δεν υποβλήθηκαν: 

1.Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 

µε το όσα ορίζονται στην προκήρυξη 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής/εγγραφής  

Πανεπιστηµίου 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 

7. 

 

AIKATEΡΙΝΗ ∆ΗΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

(σε αγγλόφωνο 

Πανεπιστήµιο) 

∆εν υποβλήθηκαν: 

1. Bεβαίωση αποδοχής Πανεπιστηµίου 

2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 

(εκκρεµεί η έκδοση ποινικού µητρώου) 

8. ΣΟΦΙΑ  ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

(σε αγγλόφωνο 

Πανεπιστήµιο) 

∆εν υποβλήθηκε: 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής/εγγραφής 

Πανεπιστηµίου 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 


