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ΚΑΣΑΣΑΗ 

Κιεροδοηεκάηωλ,από ηα έζοδα ηωλ οποίωλ ζα τορεγεζούλ, κε δηαγωληζκό, 
σποηροθίες, θαηά  ηο Παλ/θό έηος 2014-15 γηα κεηαπηστηαθές ζποσδές. 

 
1.  Ιωάλλε Αιεβηδάηοσ - Κόληοσ:  Σξεηο (3) ππνηξνθίεο ζε αξηζηνύρνπο πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ θαη 
ησλ Σκεκάησλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλ/κίνπ Αζελώλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
Δζσηεξηθό ή Δμσηεξηθό. Μεληαίν πνζό γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: α) ζην Δμσηεξηθό Δπξώ 700,00 θαη β)  
ζηελ Διιάδα Δπξώ 350,00 
2. Μαηζίιδες τας Κσρ.Βαρβαρέζοσ: Μία (1) ππνηξνθία γηα νηθνλνκηθέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
Δμσηεξηθό ζε δηδάθηνξα ή πηπρηνύρν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο  ρνιήο ΝΟΠΔ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μεληαίν Πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 700,00 

3. Διέλες Θεοδωρίδοσ - Stimson Γύν (2)  ππνηξνθίεο ζε νηθνλνκηθά αδύλαηνπο πηπρηνύρνπο 

νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο απηνύ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο 
Γαιιίαο ή ηεο Ρσζίαο ή ηεο Αγγιίαο. Μεληαίν Πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 700,00 
4. Διέλες Θεοδωρίδοσ Μία (1)  ππνηξνθία ζε νηθνλνκηθά αδύλαην πηπρηνύρν νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ηεο 
Φηινζνθηθήο ρνιήο απηνύ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Γαιιίαο ή ηεο Ρσζίαο . 
Μεληαίν Πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 500,00 
5. Κωλζηαληίλοσ Κρηεδή: Σξεηο (3) ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δμσηεξηθό, γηα κία ηξηεηία, 
ζηνπο θαιύηεξνπο δηδάθηνξεο ή θαη πηπρηνύρνπο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο, Οδνληηαηξηθνύ Σκήκαηνο θαη ηεο 
ρνιήο Ννκηθώλ , Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ όισλ ησλ ΑΔΙ ηεο Υώξαο , θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξρνπλ όισλ ησλ ινηπώλ ρνιώλ ησλ ΑΔΙ ηεο Υώξαο , πνπ θαηάγνληαη από ηα Νεζηά ΄Τδξα θαη 
πέηζεο θαη θαηέρνπλ ηελ Αγγιηθή ή Γαιιηθή γιώζζα , πξνηηκσκέλσλ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο εθείλσλ πνπ 
θέξνπλ εμ αίκαηνο ην επώλπκν « Κξηεδήο» από ηελ ΄Τδξα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη 
πνπ λα θαηάγνληαη από ηα Νεζηά ΄Τδξα θαη πέηζεο , ζα γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκό θαη όζνη 
θαηάγνληαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. (Ηιηθία κέρξη 27εηώλ).Μεληαίν πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 
700,00. 
6.Αληωλίοσ Παπαδάθε: Πέληε (5) ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δμσηεξηθό ή Δζσηεξηθό ζε 
πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ζρνιώλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδ.Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μεληαίν 
πνζό ππνηξνθίαο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: α) ζην Δζσηεξηθό Δπξώ 450,00 θαη  β) ζην Δμσηεξηθό Δπξώ 
800,00. 
7. ηλαλίδε Ορέζηε: Μία (1) ππνηξνθία ππό ηελ επσλπκία «Τποηροθία Ορέζηε θαη Florence 
ΙΝΑΝΙΓΗ», ζε πηπρηνύρν ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
ζηελ Διιάδα, ζε αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ 
(εθηόο ησλ αθηηλνζεξαπεπηηθώλ) πνπ ζα εθαξκόδνληαη δηα ησλ νθζαικώλ, ηνπ ζπξνεηδνύο αδέλα θαη ηνπ 
πεξηθαξδίνπ. Μεληαίν πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 300,00. 
8. Περηθιέοσς Φρεηδερίθοσ: Πέληε  (5) ππνηξνθίεο ζε άπνξνπο πηπρηνύρνπο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θαηαγόκελνπο από ην Ν. Αηηηθήο θαη θαηά πξνηίκεζε από ηελ Αζήλα, γηα 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δπξώπε θαη θαηά πξνηίκεζε ζηε Γεξκαλία.  Μεληαίν πνζό ππνηξνθίαο Δπξώ 
700,00. 
 
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ:    11 – 5 - 2017. 
   
Γηθαηοιογεηηθά: 
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ,κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο».(Γηα ην Κιεξνδνηήκα  Ισάλλνπ Αιεβηδάηνπ - 
Κόληνπ κε βαζκό «΄Αξηζηα») θαη όπνπ απαηηείηαη δηδαθηνξηθό δίπισκα. 
2. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή ε Διιεληθή θαηαγσγή θαη ε 
ειηθία, όρη κεγαιύηεξε ησλ ηξηάληα έμε (36) εηώλ. (Γηα ηε ιήςε ππνηξνθίαο από ην Κιεξνδόηεκα Κσλ. 
Κξηεδή  ειηθία κέρξη 27 εηώλ)  
3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ έιαβαλ ή δε ιακβάλνπλ άιιε ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο 
από άιιν ή ην ίδην Κιεξ/κα-Κιεξ/κία ή Γσξεά θαη νύηε έραζαλ από δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα πξνεγνύκελε 
ππνηξνθία. 
4. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί πξόζθαηα, ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα) 
5. Πηζηνπνηεηηθό, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη εθπιήξσζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή 
απαιιάρζεθαλ λόκηκα από απηέο ή έρνπλ ηύρεη αλαβνιήο, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην ρξόλν παξακνλήο ηνπο 



ζην Δμσηεξηθό γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη ζηξαηεπκέλνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ην απνιπηήξην ζηξαηνύ 
ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνηξνθίαο ηνπο , δηαθνξεηηθά  ζα ράλνπλ ηελ ππνηξνθία  
     Δπί πιένλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ  γηα ηελ ιήςε ππνηξνθίαο από: 
1. Γωρεά Μαηζίιδες Υας Κσρ.Βαρβαρέζοσ: Έθζεζε ηπρόλ επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο κεηά ηελ ιήςε 
ηνπ πηπρίνπ.   
2. Γωρεά Διέλες Θεοδωρίδοσ θαη Κιερ/κία Διέλες Θεοδωρίδοσ – ηίκζολ:  Δθθαζαξηζηηθό 
εκεηώκαηνο ηεο Δθνξίαο γηα ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπο θαη 
αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπο. 
2. Κιερ/κία Κωλζηαληίλοσ Κρηεδή: α)΄Οζνη ππνςήθηνη θαηάγνληαη από ΄Τδξα θαη πέηζεο πηζηνπνηεηηθό 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε θαηαγσγή από ηα Νεζηά ΄Τδξα θαη πέηζεο θαη β) 
Πηζηνπνηεηηθό επαξθνύο γλώζεσο ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο (Lower ή Certifikat). 
3. Κιερ/κία Ορέζηε ηλαλίδε Σξία (3) αληίηππα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηηο αζζέλεηεο ηνπ 
θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζεξαπεία ηνπο θαη  
4. Κιεροδόηεκα Περηθιέοσς Φρεηδερίθοσ: α) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν ζα  
πξνθύπηεη ε θαηαγσγή από ηελ Αζήλα  ή ην Ν. Αηηηθήο,  β) Δθθαζαξηζηηθό εκεηώκαηνο ηεο Δθνξίαο γηα ην 
θνξνινγεηέν εηζόδεκα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπο θαη αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ δήισζεο 
ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπο. 
 
  ΓΔΝΙΚΑ:   
 Οη δηαγσληζκνί ζα δηελεργεζούλ  ζηης 14, 21, 22 θαη 23/6/2017 , ώρες από 09.00 π.κ.-15.00 κ.κ. 
ζην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, αίζνπζα AULA. Σα καζήκαηα θιάδνπ, ζηα νπνία ζα εμεηαζηνύλ ζηηο 
21,22 θαη 23/6/2017 νη ππνςήθηνη, αλαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηεο Γηεύζπλζήο καο, θαζώο θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιώλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Η βαζκνινγία ζα γίλεη κε ηνπο αξηζκνύο 0-20, νη δε δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα 
ζπγθεληξώζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπ Κιάδνπ κέζν όξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 14/20.   

Οη ππνςήθηνη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δμσηεξηθό ζα εμεηαζηνύλ επίζεο γξαπηά θαη 
πξνθνξηθά, ζηηο 14/6/2017, ζηελ μέλε γιώζζα πνπ ζα δειώζνπλ, δειαδή ζηε γιώζζα ζηελ νπνία ζα 
δηδαρζνύλ ηα καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην πνπ ζα κεηεθπαηδεπηνύλ. Η επηηπρία ζηελ μέλε γιώζζα 
(Μ.Ο.βαζκνινγίαο, γξαπηά θαη πξνθνξηθά,ηνπιάρηζηνλ 14/20) απνηειεί  απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ. Αηηήζεηο γηα αλαβαζκνιόγεζε δε 
γίλνληαη δεθηέο, γηαηί δελ πξνβιέπνληαη από ην Νόκν.  
 Η δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο νξίδεηαη ζε δύν (2) ρξόληα, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο  δύν (2) αθόκε 
ρξόληα. Δηδηθά γηα ηα Κιεξνδνηήκαηα: α) Κσλ/λνπ Κξηεδή θαη Οξέζηε ηλαλίδε ε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο 

νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξόληα β)  Διέλεο Θενδσξίδνπ - Stimson ε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο νξίδεηαη δύν (2) 

ρξόληα θαη γ) Πεξηθιένπο Φξεηδεξίθνπ ε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξόληα κε δπλαηόηεηα 
παξάηαζεο έλα (1) αθόκε ρξόλν. ηνπο ππνηξόθνπο πνπ ζα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δμσηεξηθό 
ζα θαηαβιεζνύλ επίζεο ηα έμνδα κεηάβαζεο ζην Δμσηεξηθό θαη επηζηξνθήο, εθ΄ όζνλ πξνζθνκίζνπλ ην 
απόθνκκα ηνπ εηζηηεξίνπ, θάξηα επηβίβαζεο  θαη απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ππνηξνθίαο, νη ππόηξνθνη ππνρξενύληαη θάζε ρξόλν λα πξνζθνκίδνπλ 
πξσηόηππε βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θάζε εμάκελν πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά πξνόδνπ επηθπξσκέλα από ην 
Διιεληθό Πξνμελείν ή ηελ Διιεληθή Πξεζβεία, ή επηθπξσκέλα ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε ηεο Υάγεο θαζώο 
θαη ηελ πξσηόηππε κεηάθξαζή ηνπο. Δάλ ε ππνηξνθία δηαθνπεί από ππαηηηόηεηά ηνπο, νη ππόηξνθνη 
ππνρξενύληαη λα επηζηξέςνπλ ηα πνζά ηεο ππνηξνθίαο, πνπ έρνπλ ιάβεη κέρξη ηόηε. 

Έληππα αηηήζεσλ αλαθηώληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ www.uoa.gr, (Αίηεζε 
ππνηξνθίαο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε δηαγσληζκό) ζηελ νπνία ζα αλαξηεζεί ε πξνθήξπμε απηή.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ηε Γηεύζπλζε Κιεξνδνηεκάησλ, Σκήκα Τπνηξνθηώλ θαη 
Βξαβείσλ (Υξ. Λαδά 6, Σ.Κ. 105 61)  θαζεκεξηλά από ηηο 11.00 π.κ. έσο ηηο 13.00 κ.κ. Οη αηηήζεηο ζα 
θαηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ ΔΚΠΑ, Παλεπηζηεκίνπ 30 Αζήλα, Σ.Κ. 106 79. 
                                                                          
                                                  Από ηο Σκήκα  Τποηροθηώλ θαη Βραβείωλ  

http://www.uoa.gr/

