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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό,  για 
τη χορήγηση, κατά το Πανεπιστημιακό Έτος 2014-15, μίας (1)  υποτροφίας, από τα 
έσοδα της Δωρεάς ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ Χας Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ,  σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής  Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών αυτού, προς πραγματοποίηση ευρυτέρων οικονομικών σπουδών στο 
Εξωτερικό. 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα 
ΑΟΥΛΑ – Πανεπιστημιούπολη. Αναλυτικό πρόγραμμα  διεξαγωγής του διαγωνισμού θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr εντός του Μαΐου 2017. Επίσης, 
θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει δικαιολογητικών, 
τέλος Μαΐου 2017. Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα (γραπτά-
προφορικά) στις  14/6/2017 και 21, 22 & 23/6/2017 (γραπτά)  στα παρακάτω 
μαθήματα: 
 
α.- Μικροοικονομική   I  &  II    
β.- Μακροοικονομική  I & II 
δ.- Οικονομετρία 
 
 Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
συγκεντρώσουν στα παραπάνω μαθήματα , μέσον όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14/20. 
 Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν, προφορικά και γραπτά, στις 14/6/2017                  
στην ξένη γλώσσα, που θα δηλώσουν δηλ. στη γλώσσα που θα διδαχθούν τα μαθήματα 
στο Πανεπιστήμιο, που θα μετεκπαιδευτούν. 
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα Μ.Ο. βαθμολογίας, 
γραπτά- προφορικά, τουλάχιστον δεκατέσσερα  (14/20) 
 Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα, γραπτά και προφορικά, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου στις εξετάσεις των υπολοίπων 
μαθημάτων. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται 
από το Νόμο. 
 Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο  (2)  χρόνια, με δυνατότητα παράτασης  
δύο  (2)  ακόμη χρόνια, το δε μηνιαίο ποσό της ανέρχεται σε Ευρώ 700,00. Επίσης, 
στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, 
εφ’ όσον προσκομίσει το απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών. 
 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 προσκομίζουν 
τα παραπάνω 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 του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να 
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει.  
 H υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει 
μείωση των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται 
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 
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Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Κεντρικό 
Κτήριο,  Πανεπιστημίου 30), μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτηση της   
προκήρυξης αυτής στην ιστοσελίδα (www.uoa.gr) του Πανεπιστημίου Αθηνών, (μέχρι 11 -
5-2017)  αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.-Αντίγραφο του πτυχίου ή διπλώματος διδακτορικού Οικονομικών Επιστημών της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό τουλάχιστον  ‘’Λίαν Καλώς’’ και 
εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master/ Διδακτορικό) σε αναγνωρισμένο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού .    
2.-Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια 
ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 
3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 86  ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία, για τις 
ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία και Δωρεά και ότι δεν έχασαν 
από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη. 
4.-Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) 
μήνες, πριν την υποβολή των αιτήσεων. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 
5.-Έκθεση τυχόν επαγγελματικής απασχόλησής τους μετά τη λήψη του πτυχίου. 
6.-Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο θα προκύπτει  ότι εκπλήρωσαν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν  τύχει 
αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο  παραμονής στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές 
σπουδές.  Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης  υποτροφίας  άλλως θα χάνουν την υποτροφία. 

Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, 
(Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό) στην οποία θα αναρτηθεί 
η προκήρυξη αυτή.  

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα 
Υποτροφιών και Βραβείων (Χρ. Λαδά 6, 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,  1 Φεβρουαρίου 2017 
            Ο  Αναπληρωτής Πρύτανη  
            Οικονομικών Υποθέσεων 
 
 
          Καθηγητής κ. Νικόλαος Μυλωνάς 
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