
        
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. 

 

ΑΔΑ: 9Ξ5Φ46ΨΖ2Ν-ΝΜ1



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/
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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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