ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Δ/νση: Χρ. Λαδά 6 Τηλ. 210.368.9132-4
KATAΣΤΑΣΗ
Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν
κατά το Παν/κό έτος 2016-17 με επιλογή, υποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης
και Δημοτικής Εκπαίδευσης
A. Υποτροφίες σε φοιτητές Σχολών Παν/κού Τομέα
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:
Δύο (2) υποτροφίες, σε ομογενείς που κατάγονται κατά
προτίμηση, 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. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 250,00 Ευρώ.
2. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους επιμελείς και
χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου
Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο
ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00 Ευρώ.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ: Τρεις (3) υποτροφίες, σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για
το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την
ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την
Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 Ευρώ.
4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερις (4) υποτροφίες 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. Το μηνιαίο ποσό της
υποτροφίας ανέρχεται σε 300,00 Ευρώ.
5. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: Δέκα πέντε (15) υποτροφίες 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. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 160,00 Ευρώ.
6. ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και
Τμημάτων αυτού, καταγόμενη/νο από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές της/του.
Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 102,71 Ευρώ.
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: Τρεις (3) υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή
πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής
είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό
υποτροφίας 117,39 Ευρώ.
8. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ): Μία (1) υποτροφία σε άπορο ή ορφανό φοιτητή,
καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής
της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 Ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αίτήσεων:

Μέχρι 20-03-2018

Δικαιολογητικά:
Ι. Οι φοιτητές ΑΕΙ υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει :α) η Ελληνική
ιθαγένεια και β) η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών και γ) όπου απαιτείται, η καταγωγή
των υποψηφίων. Ειδικότερα για τη λήψη υποτροφίας από το:
- Κληρ/μα Δημ. Αράπογλου, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από την Κων/πολη και γενικά ότι είναι
ομογενείς
- Κληρ/μα Β. και Μ. Μακρή, θα πρέπει να προκύπτει, αν υπάρχει, η καταγωγή από την Κεφαλληνία
- Κληρ/μία Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από την Ανδρίτσαινα ή
την επαρχία Ολυμπίας ή το Ν. Ηλείας
- Κληρ/μα Μαρίας Στάη, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τα Κύθηρα
- Κληρ/μα Θωμά Σουρλή, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το Νομό Λακωνίας
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- Κληρ/μα Δ. Τρικούλη, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή
από
το
δημοτικό
διαμέρισμα
Πρα(γ)ματευτικής ή Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου ή Δήμο Νότιας Κυνουρίας
- Κληρ/μα Δωρ. Σχολάριου θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τον Αμάραντο Τρικάλων
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληρ/μα,
Δωρεά ή Κληρονομία και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών (201516) τουλάχιστον «Λ.Καλώς».
Οι Πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό 1 έως και 3 δικαιολογητικά και επί
πλέον για τη λήψη υποτροφίας:
Α. Από τα Κληρ/ματα Δημ. Αράπογλου, Σ. Παπαζαφειροπούλου, Δ.Τρικούλη και Μ. Στάη:
1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ
Β. Από τα Κληρ/ματα Π. Ατσάρου, Βασ.& Μαρ.Β.Μακρή, Θ. Σουρλή και Δ. Σχολάριου:
Επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας από τα Κληρ/τα Δ. Αράπογλου, Π. Ατσάρου, Σ.
Παπαζαφειροπούλου, Θ. Σουρλή, Δ. Τρίκουλη και Δ. Σχολάριου όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να
υποβάλουν: 1) Εκκαθ. Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 για το φορολογητέο εισόδημα
των υποψηφίων και της οικογενείας τους και 2) αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
Επίσης για τη λήψη υποτροφίας από το Κληρ/μα Β. & Μαρ. Β. Μακρή απαιτείται βεβαίωση ότι οι
υποψήφιοι φοιτητές είναι κληρικοί.
ΓΕΝΙΚΑ
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού
έτους 2016-17 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 με ικανοποιητική βαθμολογία.
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 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέχρι 20-03-2018
Τα έντυπα των αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Γραφείο
Πρωτοκόλλου.
Περισσότερες πληροφορίες από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ.
Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210.368.9132-4, ωράριο κοινού 11:00πμ έως 13:00μ.μ.
Από το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

