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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Παν/κό
έτος 2020-21, δύο (2) υποτροφίες , από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ, 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.
Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις, από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κεφαλληνία. Καταγόμενοι
από την Κεφαλληνία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην Κεφαλληνία, είτε
κατάγονται από την Κεφαλληνία από τους δύο γονείς τους ή από 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 υποτροφίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00€).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2020-21 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.
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
δικαιολογητικά:

πρέπει να υποβάλουν μέχρι

30-9-2021 αίτηση με τα σχετικά
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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 ή η Ελληνική καταγωγή η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι
(36) ετών και η καταγωγή τους, αν υπάρχει, από την Κεφαλληνία
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 από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κληρικοί.
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2019-20) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 2711-2008 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 θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3)
δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ
Το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.
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, 29-6-2021
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών
Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης

