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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13,
από τα έσοδα της Κληρονομίας Θεοδώρου Μανούση α) δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους των Ελληνικών
Πανεπιστημίων όλων των Σχολών και Τμημάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) σε
Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και β) δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων όλων των
Σχολών και Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης και
των ΗΠΑ.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση τη βαθμολογία του πτυχίου με προτίμηση, μεταξύ ίσων,
εκείνων που διετέλεσαν προπτυχιακοί υπότροφοι του Κληροδοτήματος.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για τους υπότροφους:
α) Εσωτερικού σε Ευρώ 400,00 και
β) Εξωτερικού σε Ευρώ 700,00
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών. Στους
υποτρόφους Εξωτερικού θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον
προσκομίσουν το απόκομμα του εισιτηρίου, απόδειξη παροχής υπηρεσιών και κάρτα επιβίβασης.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πρωτότυπη
βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου.
Οι σπουδάζοντες στο Εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά επικυρωμένα
από τον Πρέσβη ή τον Πρόξενο, ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, καθώς και την πρωτότυπη
μετάφρασή τους.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της
υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων
της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία
διακόπηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο
Πανεπιστημίου 30 τ.κ. 106 79), μέχρι τις 2 Μαρτίου 2018, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων
(μέχρι 36 ετών) ή φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και πιστοποιητικό με ακριβή
βαθμολογία πτυχίου.
3. Έντυπο αναζήτησης ποινικού μητρώου. (Το ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία μας).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα
προηγούμενη υποτροφία.
5. Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο
που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο
στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την
υποτροφία.
6. Πτυχίο ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους των υποτροφιών εξωτερικού.
7. Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
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Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr στο σύνδεσμο Υποτροφίες –
Βραβεία – Έντυπα αιτήσεων. Θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής έντυπα:




Υπεύθυνη Δήλωση για μεταπτυχιακούς
Έντυπο αναζήτησης ποινικού μητρώου
Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 210 3689132-34 από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και
Βραβείων (Χρ. Λαδά 6 Αθήνα τ.κ. 105 61) καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής κ. Νικόλαος Μυλωνάς

