
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                         Αθήνα, 22-2-2023
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                             Προς:  - Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ                                  Ιδρύματα
Ταχ. Δ/νση :   Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα                               
Πληροφορίες: Γ. Κόκλα                                                                  
Τηλέφωνο:     210  3689132                                                           
email:            gkokla@uoa.gr                                                         
                                                                                                                

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη χορήγηση, προπτυχιακών  και 
μεταπτυχιακών υποτροφιών  από τα   έσοδα της  διαφόρων    
κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
-  μία (1) πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών, κατά το πανεπιστημιακό έτος 

2019-20,  σε προπτυχιακούς φοιτητές με καταγωγή από το Συρράκο 
Ιωαννίνων. 

     Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  7-4-2023.

- Πέντε (5) προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, κατά το πανεπιστημιακό 
έτος 2021-22,  σε προπτυχιακούς φοιτητές

    Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  7-4-2023.

- και τρεις(3) προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, κατά το πανεπιστημιακό 
έτος 2021-22, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

     Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  28-4-2023.

και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα Η κατ’ αναπλήρωση Προϊσταμένη 
- Εννέα (9) προσκλήσεις                 της Δ/νσης Κληροδοτημάτων  

         
Εσωτερική Διανομή
-Δ/νση Κληρ/των-Τμήμα Γ΄  

                     Αγγελική Παπαζάχου
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Ακριβές  Αντίγραφο

Τµήµα Υποτροφιών & Βραβείων

ΚΟΚΛΑ ΓΕΩ ΡΓΙΑ

ΕΚΠΑ



 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

   Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Παν/κό έτος 
2021-22, μία  (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ σε 
ομογενείς, που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής 
Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των 
αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής 
τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμώνται οι πτωχότεροι. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να 
κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, θα γίνουν δεκτοί, με τους ίδιους ακριβώς όρους, 
υποψήφιοι, ομογενείς ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.  
 

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  Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς». 
  

 Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€). 

 

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον/στην υπότροφο από την αρχή του 
Πανεπιστημιακού έτους 2021-22 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά 
ολοκληρώνει το πρόγραμμα σπουδών του/της,  εάν καταστεί πτυχιούχος, διαφορετικά μέχρι το 
μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. 

  

 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζει 
πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να προκύπτει ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον τα 4/5 των 
μαθημάτων, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής, διαφορετικά 
διακόπτεται. 
  

 Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε λάβει το 
πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται 
να επιστρέψει  τα ποσά της υποτροφίας που έχει 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 μέχρι  7 – 4 – 2023  αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
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1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να 
επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, ανακτάται  από την 
Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο 
Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Προπτυχιακού 
Φοιτητή),  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική 
ιθαγένεια, η καταγωγή και  η ηλικία των  υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. 
 

2. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές 
από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και 
για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν χάσει από δική τους 
υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης. 
 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 για το φορολογητέο εισόδημα 
των  υποψηφίων και της οικογένειάς τους. 

 

4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και  Μ.Ο. βαθμολογίας στο  προηγούμενο 
έτος σπουδών 2020-21  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»).  
 Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3)  

δικαιολογητικά και επί πλέον : 
 

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις  και  
2. Βεβαίωση εγγραφής  στα ΑΕΙ. 
 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να 
επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
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συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Προπτυχιακού 
Φοιτητή),  

 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου 

Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4). 

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

               

       

                                      Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά  το 
Πανεπιστημιακό έτος 2021-22,  μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας 
Α. Αργυριάδη  εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των 
Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την 
κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές  σπουδές σε Πανεπιστήμιο της 
Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την 
απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master. 

 H επιλογή θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρύτανη του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Κοσμήτορες των Νομικών Σχολών των 
Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης και την κ. Κορίνα  Αργυριάδη. 
 Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν  οι υποψήφιοι, γραπτά και 
προφορικά, είναι η ξένη γλώσσα (Γερμανική ή Γαλλική).   
 Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις αναβαθμολόγησης 
δεν γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται  από το Νόμο).  

Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου πτυχίου 
ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης. 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο, το δε μηνιαίο ποσό αυτής 
ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα Ευρώ δύο και τριάντα επτά λεπτά (792,37€). Στον/στην 
υπότροφο  θα καταβληθούν επίσης   τα έξοδα μετάβασης  στο Εξωτερικό και επιστροφής,  
εφ’ όσον προσκομίσει το απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών. 
 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει 
πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά 
προόδου επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία του Προξένου ή 
του Πρέσβη ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης καθώς και την πρωτότυπη 
μετάφρασή τους, βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση 

 Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να 
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε. 

 Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση 
των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ 
του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε. 
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Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  28 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

1.- Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η  Ελληνική Ιθαγένεια 
και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.  
 

2.- Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό  «Άριστα» και  βεβαίωση με ακριβή βαθμολογία ετών και  
πτυχίου. 
 

3.- Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. μεταπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

4.- Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 για το φορολογητέο 
εισόδημα των υποψηφίων  και της οικογενείας τους. Σύμφωνα με την από 12-7-2007 

απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου  το ανώτατο όριο του ατομικού και οικογενειακού 
εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η 
«απορία,  ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 30.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα 
κλπ και σε Ευρώ 40.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά 
Ευρώ 1.500  για κάθε τέκνο πέραν των δύο.  
 

5.- Οι άρρενες υποψήφιοι θα υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα απ’  
αυτές ή έχουν  τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο της παραμονής τους στο 
Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το 
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απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας, 
διαφορετικά  θα χάνουν την υποτροφία.  
  

6.- Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε αναγνωρισμένο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-22. 

 

 

7.- Πτυχίο ξένης γλώσσας (Γερμανική ή Γαλλική). 
 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή),  

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

 

                         Αθήνα, 20-2-2023 

        Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

                Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 

            

                       

                                                                                Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 

https://eprotocol.uoa.gr/
ΑΔΑ: 617Ρ46ΨΖ2Ν-33Ψ



 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το 
Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ, σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών 
(Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων που  κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά 
εισαγωγής τους  στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο 
έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας. 

 Καταγόμενοι από τη Μακεδονία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην 
Μακεδονία, είτε κατάγονται από τη Μακεδονία από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ 
αυτών, αδιακρίτως. 

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  Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς». 

 

 Το μηνιαίο  ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€). 

 Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του 
Πανεπιστημιακού έτους 2021-22  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, ο/η υπότροφος υποχρεούνται κάθε χρόνο να 
προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να προκύπτει ότι έχει επιτύχει 
τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή 
της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται. 
 

 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 του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται 
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  7 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
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1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α)  η 
Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή β) η καταγωγή  από τη Μακεδονία  και γ) η ηλικία 
των  υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών.  

2. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α)δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

3.  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και  βαθμό  στο προηγούμενο έτος 
σπουδών (2020-21)  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»).  

 Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3)  

δικαιολογητικά και επί πλέον : 

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις  και  

2. Βεβαίωση εγγραφής  στα ΑΕΙ 

 Το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
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συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

 

               Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Παν/κο 
έτος 2019-20, δεκάεξι (16) υποτροφίες, σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, 
Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, 
από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. 

 

          Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν: 

 

 α) Έξι  (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας  
                 πενήντα Ευρώ (€ 50,00) 

 

 β) Έξι  (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης,  μηνιαίο ποσό υποτροφίας            

       ενενήντα Ευρώ (€   90,00) 

 

 γ ) Δύο  (2)  σε σπουδαστές  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  μηνιαίο ποσό     

      υποτροφίας  διακόσια Ευρώ (€  200,00)  και 
 

δ) Δύο (2) σε φοιτητές  ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα),  μηνιαίο ποσό 

     υποτροφίας διακόσια Ευρώ (€  200,00) 

 

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  Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς». 
 

 Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου  το 
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη 
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία,  ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 
(εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500  για κάθε τέκνο πέραν των δύο. 
 

          Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2019  και θα διαρκέσει μέχρι το 
τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος 
δεν θα χάσει χρόνο σπουδών. 
 

Για τους σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και τους φοιτητές 
των ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος 
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υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να 
προκύπτει ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων, από το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται. 
  

 Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε 
λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών 
του, υποχρεούται να επιστρέψει  τα ποσά της υποτροφίας που έχει 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 μέχρι  7 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1)  Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης από το οποίο  να 
αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και 
η ηλικία όχι μεγαλύτερη  των  τριάντα έξι (36) ετών. 

 

      2) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2019  της οικογενείας 
των υποψηφίων και του υποψηφίου.  

 

3) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό 
στο  προηγούμενο (2018-19) έτος σπουδών τουλάχιστον  «Λ. Καλώς». 

Συγκεκριμένα: 
 

 Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2019-20 και  
ενδεικτικό στο  προηγούμενο σχολ. έτος  (2018-19) με βαθμό  τουλάχιστον «Λ.Καλώς» 

 

 Οι μαθητές  Γυμνασίου - Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο 
σχολ. έτος 2019-20 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό 
τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι  δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο 
σχολ. έτος 2018-19 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος  (2018-19) 

τουλάχιστον  «Λ. Καλώς» 
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 Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και οι φοιτητές των 
ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα),  οι  μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό 
τουλάχιστον «Λ.Καλώς»,  πιστοποιητικό εγγραφής και Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών με  
αναλυτική βαθμολογία και M.O. βαθμολογίας  στο προηγούμενο έτος  σπουδών (2018-19) 

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»).  
  

 4)  Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

         Το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

     

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

 

               Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το 
Πανεπιστημιακό  έτος 2021-22, μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο 
Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή, για ευρύτερες 
σπουδές στην Αλλοδαπή. 
 

Το  μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε εξακόσια Ευρώ (600€). 

 

 Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο 
(2) ακόμη έτη. Στον/στην υπότροφο  θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο 
Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον  προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά (απόκομμα 
εισιτηρίου κάρτα επιβίβασης και απόδειξη πώλησης εισιτηρίου). 
 

 Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι προφορικά και γραπτά   

είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα 
μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν. 
 

 Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά-προφορικά) τουλάχιστον δεκατέσσερα (14/20).  Αιτήσεις 
αναβαθμολόγησης δε γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το Νόμο. 
 Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου πτυχίου 
ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.  
 

 Για τη συνέχιση της υποτροφίας ο/η υπότροφος  υποχρεούται να υποβάλλει κάθε 
χρόνο πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα 
πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του 
Προξένου ή του Πρέσβεως  ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης βεβαιούντος 
την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση. 
 

 Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να 
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει 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/της υποτρόφου του/της οποίου/ας διακόπηκε η υποτροφία. 
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Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  28 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η 
καταγωγή των υποψηφίων από το Συρράκο,  η Ελληνική ιθαγένεια και η  ηλικία όχι 
μεγαλύτερη των 35 ετών . 

 

2. Αντίγραφο  πτυχίου  με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’, καθώς και πιστοποιητικό 
με ακριβή βαθμολογία πτυχίου. 

 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 της οικογενείας των 
υποψηφίων και του υποψηφίου. Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου  το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των 
υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία,  
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 30.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε 
Ευρώ 40.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500  
για κάθε τέκνο πέραν των δύο. 

 

4. Τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης μετά τις σπουδές  δημοσιεύσεις, 
πιστοποιητικά  Ιδρυμάτων  στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ. 
 

5. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προηγούμενες αντίστοιχα μεταπτυχιακές ή 
διδακτορικές σπουδές ή ευρύτερες σπουδές )  και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους 
υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.  Επίσης, ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους 
όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

6. Πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει 
όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό 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.  
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7.  Πτυχίο ξένης γλώσσας  
 

           8. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών ή σε 
ευρύτερες σπουδές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό 
έτος 2021-22. 

 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή).  
 

 Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

 

                    Αθήνα, 20-2-2023 

                 Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

             Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 

            

                       

                                                                    Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το 
Πανεπιστημιακό έτος 2021-22,  τρεις (3) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας 
Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, σε φοιτητές όλων  των Σχολών και των Τμημάτων  των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση,  ή 
από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά 
εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το 
προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων  των  απόρων.  

 Καταγόμενοι από το Δήμο Ανδρίτσανιας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας 
θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν είτε κατάγονται από τις παραπάνω περιοχές  
από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως. 

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  Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς». 

 

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου  το 
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη 
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία»,  ανέρχεται στο ποσό των 25.000 Ευρώ για 
εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε 35.000 Ευρώ για εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά 1.500 Ευρώ  για κάθε τέκνο πέραν των δύο. 

 

 Το μηνιαίο  ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τριακόσια ευρώ (300,00€). 

 Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του 
Πανεπιστημιακού έτους 2021-22  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, ο/η υπότροφος υποχρεούνται κάθε χρόνο να 
προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να προκύπτει ότι έχει επιτύχει 
τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή 
της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται. 
 

 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 
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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 του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται 
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  7 – 4 – 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α)  η 
Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή β) η καταγωγή  από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή  την 
Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας  και γ) η ηλικία των  υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των 
τριάντα έξη (36) ετών.  

2. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α)δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 για το φορολογητέο 
εισόδημα των  υποψηφίων ή  της οικογένειάς τους  

4.  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και  βαθμό  στο προηγούμενο έτος 
σπουδών (2020-21)  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»).  

 Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3)  

δικαιολογητικά και επί πλέον : 

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις  και  
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2. Βεβαίωση εγγραφής  στα ΑΕΙ 

 Το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

 

               Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 

 

                    

https://eprotocol.uoa.gr/
ΑΔΑ: 635Φ46ΨΖ2Ν-ΕΧΣ



        
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το 
Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, δεκαπέντε (15) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας 
ΜΑΡΙΑΣ  ΣΤΑΗ, σε Κυθήριους  πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής 
τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις 
Φυσικομαθηματικές Σχολές. 
 

        Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν  στα 
Κύθηρα,  είτε κατάγονται από τους  δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως,  Μεταξύ των 
υποψηφίων θα προτιμηθούν οι εισαχθέντες στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. 

 

 Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε εκατόν εξήντα Ευρώ (160,00 €). 

 

 Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του 
Πανεπιστημιακού έτους 2021-22 και θα λήξει το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά 
τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά το μήνα Σεπτέμβριο 
του ιδίου έτους. 
 

 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να 
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να προκύπτει ότι έχουν επιτύχει 
τουλάχιστον τα 4/5 των μαθητών, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή 
της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται. 
 

 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 η υποτροφία διακόπηκε. 
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Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  7 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 1.Ταυτότητα ή  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η 
Ελληνική   Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή, η καταγωγή  από τα Κύθηρα και η ηλικία 
τους, όχι μεγαλύτερη των  τριάντα έξι (36) ετών .  

. 

        2. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  

 

        3.  Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ. 
 

        4. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α)δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης 
υποτροφιών  εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση 
υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

http://www.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/
ΑΔΑ: 9Ξ5Φ46ΨΖ2Ν-ΝΜ1



 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

 

               Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 

 

ΑΔΑ: 9Ξ5Φ46ΨΖ2Ν-ΝΜ1



 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το 
Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: α) τέσσερις 
(4) υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β)  οκτώ (8) 
υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε Κυθήριους πτυχιούχους 
οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, 
θα έχουν για την επιστήμη  στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να 
ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν 
στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. 
 

      Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στα Κύθηρα 
είτε κατάγονται από τα Κύθηρα από τους δύο γονείς τους ή τον έναν, αδιακρίτως. Μεταξύ 
των υποψηφίων θα προτιμηθούν οι επιθυμούντες να μετεκπαιδευτούν στις 
Φυσικομαθηματικές επιστήμες. 
 

Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν  οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Εξωτερικό,  γραπτά και προφορικά, είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, 
δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα 
μετεκπαιδευτούν.  
 

 Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις αναβαθμολόγησης 
δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται  από το Νόμο). Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε 
Πανεπιστήμιο και  κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ξένης γλώσσας, απαλλάσσονται της 
παραπάνω εξέτασης. 
 

  Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) 
ακόμη έτη, το δε μηνιαίο ποσό αυτής για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό σε  
πεντακόσια Ευρώ (500€), και β) στο Εσωτερικό σε  διακόσια Ευρώ (200€). Στους 
υποτρόφους που θα μετεκπαιδευθούν στην Αλλοδαπή  θα καταβληθούν επίσης   τα έξοδα 
μετάβασης  στο Εξωτερικό και επιστροφής,  εφ’ όσον προσκομίσουν το απόκομμα 
εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
 

 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να 
υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα 
πιστοποιητικά προόδου. Οι σπουδάζοντες στο Εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζουν  τα 
παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική 
Πρεσβεία, του Προξένου ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης βεβαιούντος 
την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση. 
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 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 οποιονδήποτε 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 μέχρι  28 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

       

1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο  θα προκύπτει 
η Ελληνική   Ιθαγένεια,  η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία των υποψηφίων 
(μέχρι 36 ετών).  

           

 2) Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό  τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’ και πιστοποιητικό με  
               ακριβή βαθμολογία πτυχίου. 
 

 3) Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προηγούμενες αντίστοιχα μεταπτυχιακές ή 
διδακτορικές σπουδές )  και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη 
υποτροφία.  Επίσης, ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης. 
 

 4) 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 της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα   χάνουν   την υποτροφία.  
 

 5) Πτυχίο ξένης γλώσσας  
 

http://www.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/
ΑΔΑ: 6ΩΧΓ46ΨΖ2Ν-ΖΑΥ



 6) Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε 
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή εξωτερικού  το πανεπιστημιακό έτος 2021-22. 

 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης 
υποτροφιών  εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση 
υποβάλλεται: 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή). 
 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

         

          

                                                                                      Αθήνα, 20-2-2023 

        Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

                Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
 

            

                       

                                                                                Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το  
Πανεπιστημιακό 2021-22 , τρεις (3) υποτροφίες,  από τα έσοδα του Κληροδοτήματος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ, σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή Πολυτεχνικών σχολών 
της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτής είτε από την 
Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας με κριτήριο τη 
βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στα τμήματα ή της προαγωγής τους από το 
προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, σε περίπτωση δε ισοβάθμιας, να προτιμώνται οι 
αποφοιτήσαντες από Λύκειο της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, στην οποία υπάγεται τα 
Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτής. 

 

  Καταγόμενοι από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που 
είτε γεννήθηκαν στο χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας, είτε κατάγονται από τους δύο γονείς 
τους ή από τον έναν, αδιακρίτως. 
 

 Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε εκατόν δέκα επτά Ευρώ και τριάντα 
εννέα λεπτά (117,39 €). 

 

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  Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς». 

 

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου  το 
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη 
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία»,  ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για 
εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500  για κάθε τέκνο πέραν των δύο. 
 

 Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του 
Πανεπιστημιακού έτους 2021-22  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 πιστοποιητικό προόδου από το οποίο  να προκύπτει ότι έχουν επιτύχει 
τουλάχιστον τα 4/5 των μαθητών, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή 
της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται. 
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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 του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται 
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν μέχρι  7 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά: 
 

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, 
ανακτάται  από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για 
προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)   

ή 

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και 
στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 1 . Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει 
η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των 
τριάντα έξι  ( 36)  ετών  και η καταγωγή  τους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας  
 

    2. Δήλωση  του Ν.1599/86  ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες 
σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν 
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και  γ) ότι έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 για το φορολογητέο 
εισόδημα των  υποψηφίων  και  της οικογένειάς τους.  

 

          4.  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και  Μ.Ο. βαθμολογίας στο  
προηγούμενο έτος σπουδών (2020-21)  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»).  

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα  υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3) 

δικαιολογητικά και επί πλέον: 
 

http://www.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/
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1.  Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»  
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ  
 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών  
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η  ένσταση υποβάλλεται: 
 

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου 
να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). 

ή 

- μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη 
συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας 
Προπτυχιακού Φοιτητή),  

 

 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 
210.368.9132-4). 

           Αθήνα,  30-1-2023 

                                                                      Η Αντιπρύτανις Οικονομικών 

              Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης  
 

 

 

               Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου 
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μεταπτυχιακών υποτροφιών  από τα   έσοδα της  διαφόρων κληροδοτημάτων 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf; ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ .pdf; ΣΤΑΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf; ΤΡΙΚΟΥΛΗ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf; ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf; ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ μεταπτυχ.pdf; ΣΤΑΗ 
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Αυτοματοποιημένο μήνυμα από Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. 
 
Μήνυμα: Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία: Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων 
Έχετε παραλάβει το έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:  
Ημ/νία Έκδοσης: 23/2/2023 2:11:16 μμ 
Τίτλος Εγγράφου: Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη χορήγηση, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών 
από τα έσοδα της διαφόρων κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 16781  
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, εφόσον είναι απαραίτητες. 


