Περίληψη της από 16-2-2016 και με αριθμό πρωτ. 38/1-3-2016 Αίτησης του άρθρου 10
παρ. 2 ν. 4182/2013 - 825 ΚπολΔ του εδρεύοντος στα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου) Τεχνολονικού Πανεπιστημίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»περί της ερμηνείας της διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η
οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στη
δικάσιμο της 10"-5-2016, ώρα 10 Π.μ., κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας με
αρ. πινακίου 46
**************

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης πρόκειται να συζητηθεί την
10" Μα"ίουτου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 Π.μ., κατά τη διαδικασία της εκουσίας
δικαιοδοσίας, αρ. πινακίου 46, η από 16-2-2016 και με αριθμό πρωτ. 38/1-3-2016 Αίτηοη
του άρθρου 10 παρ. 2 ν. 4182/2013 - 825 ΚπολΔ του εδρεύοντος στα Χανιά
(Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου) Τεχνολονικού Πανεπιστημίου Ν.n.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»,νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρύτανη,
καθηνητή Βασίλειο Διναλάκη του Βασιλείου, κάτοικο Χανίων, περί της ερμηνείας της
διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, κοινοποιούμενη προς τον τον κ. Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που κατοικοεδρεύέι στο Ηράκλειο Κρήτης, ως
ασκούντα την εποπτεία επί του κληροδοτήματος «ΙωσήΦ Παπαδόπετρου» δια της οικείας
Διευθύνσεως Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Με την αίτησή του αυτή το Πολυτεχνείο Κρήτης αιτείται, όπως το Τριμελές Εφετείο
Ανατολικής Κρήτης προβεί, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, σε ερμηνεία συμπλήρωση της από 5-11-1982 μυστικής διαθήκης του αποβιώσαντος στα Χανιά στις 5-11983 Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Χανίων με το υπ' αριθμό 11/1983 πρακτικό της συνεδρίασης της 17ης-1-1983
του ως άνω Δικαστηρίου, όπου την εμΦάνιοε προς δημοσίευση ο τέως Συμβολαιονράφος
Χανίων Αναστάσιος Τσόντος, στον οποίο είχε κατατεθεί από τον ίδιο το διαθέτη και είχε
συνταχθεί προς τούτο η σχετική με αριθμό 39895/10-11-1982 πράξη καταθέσεως του ως
άνω ΣυμβολαιονράΦου. Ειδικότερα, το Πολυτεχνείο Κρήτης αιτείται, όπως το ανωτέρω
Δικαστήριο αποφανθεί περί του ότι :
1) Κατά την αληθινή βούληση του Ιωσήφ Παπαδόπετρου η διάταξη της με ημερομηνία 511-1982 μυστικής διαθήκης του «.... με την υποχρέωσιν να σπουδάζη το noAurE)(VEiov 2
(δύο παιδιά) Σφακιανής καταγωγής και να κατοικούν εις τον νομάν Χανίων....» δέον όπως
ερμηνευθεί - συμπληρωθεί και να ερμηνευθεί - συμπληρωθεί ως εξής «.... με την
υποχρέωσιν να σπουδάζη το nOAurE)(VEiov 2 (δύο παιδιά) Σφακιανής καταγωγής, "που να
φοιτούν εις το nOAurE)(VEiOV Κρήτης" και να κατοικούν εις τον νομάν Χανίων ....».
2} Προς εξασΦάλιση της επωφελέστερης αξιοποίησης της καταλειΦθείσας περιουσίας και
της πληρέστερης ικανοποίησης της βούλησης του διαθέτη, η ως άνω διάταξη τελευταίας
βούλησης του διαθέτη δέον όπως ερμηνευθεί - συμπληρωθεί με τη δύνατότητα αύξησης
του αριθμού των υποτρόφων πέραν των δυο (2) που ορίζεται στη συστατική πράξη της
διαθήκης, ανάλονα με την εκάστοτε επάρκεια των εισοδημάτων της περιουσίας μετά από
απόφαση της Συνκλήτου του Ιδρύματος και ακολούθως να ερμηνευθεί - συμπληρωθεί ως
εξής: «
με την υποχρέωσιν να σπουδάζη το noIιurE)(VEiov 2 (δύο παιδιά) Σφακιανής

καταγωγής. "που να φοιτούν ει',;το Πολυτεχνείον Κρήτης" και να κατοικούν εις τον νομάν
Χανίων, "με δυνατότητα αύξησης του αρι(Jμού των υποτρόφων πέραν των δυο (2),
ανάλογα με την εκάστοτε επάρκεια των εισοδημάτων της περιουσίας και έπειτα από
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με την οποία (Ja κα(Jορίζονται ετησίως ως προς
τις επιπρόσ(Jετες (πέραν των δυο (2) που προΒλέπονται ανωτέρω) το είδος αυτών
(υΠΟτΡοφίες, ΒραΒεία αριστείας, ανταποδοτικές υποτροφίες), ο ακριΒής αρι(Jμός αυτών
που αντιστοιχεί σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, τα
κριτήρια χορήγησής τους και το ύψος (ακριΒές ποσό) αυτών"
».
3) Με την ως άνω ερμηνεία - συμπλήρωση
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εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού.
Χανιά, 11-3-2016
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