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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 Παν/κο έτος 2009-10,
δέκα έξι (16) υποτροφίες, σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Πανεπιστημίων της Χώρας, όλων των Σχολών
και Τμημάτων, οι δε καταγόμενοι από τη Σιάτιστα να ανέρχονται σε ποσοστό 50%, με προτίμηση, μεταξύ
ίσων, εκείνων που σπουδάζουν Φιλολογία και Θεολογία, και κατά προτεραιότητα εκείνων που έχουν τύχει της
υποτροφίας ως μαθητές Λυκείου
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κατάταξη των υποψηφίων, κατά
κατηγορία, θα γίνεται με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στα Πανεπιστήμια, ή της προαγωγής
τους στο επόμενο έτος σπουδών.
Η καταγωγή από τη Σιάτιστα, καθορίζεται με σειρά προτεραιότητας από τα παρακάτω κριτήρια:
1) της γέννησης στη Σιάτιστα: α) του ιδίου υποψηφίου, β) των δύο γονέων του γ) του ενός από τους δύο γονείς
του, δ) των παππούδων και των γιαγιάδων του και ε) του ενός παππού ή της μιας γιαγιάς του
2) της εγγραφής στο Μητρώο ή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Σιάτιστας των παραπάνω προσώπων
3) της μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Σιάτιστας των αυτών παραπάνω προσώπων
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00 (τριακόσια)
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους
2009-10 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν
καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν αναλυτική
βαθμολογία και βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο
τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν
τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων
εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου
διακόπηκε η υποτροφία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου αίτηση μέχρι
2 Μαρτίου 2018 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, και η
ηλικία τους όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών . Επίσης για τους καταγόμενους από τη Σιάτιστα από το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα προκύπτει και η καταγωγή από τη Σιάτιστα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα
προηγούμενη υποτροφία.
3. Έντυπο αναζήτησης ποινικού μητρώου. (Το ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία μας).
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος
σπουδών 2008-09 τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου
έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς».
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Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3) δικαιολογητικά και επί
πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις
3. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ
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 προπτυχιακούς
Έντυπο αναζήτησης ποινικού μητρώου
Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές 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.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 Αθήνα, τ.κ.
106 79.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής κ. Νικόλαος Μυλωνάς

