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Θέμα: Προκήρυξη χορήγησης ετησίων υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές, με 

επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος 

Γεωργίας Νικολακοπούλου, που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017, σύμφωνα με την  5η απόφαση Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 30/06/16, δύο 

ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος 

Γεωργίας Νικολακοπούλου. Η χορήγηση αυτή θα γίνει προς εκπλήρωση των σκοπών της 

διαθέτιδος, η οποία δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη 

Συνεδρίαση της 27-05-2011. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 

ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και ειδικότερα στο 

χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως και 31-8-2017.  

Το ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σε μηνιαίες δόσεις δια κατάθεσης σε 

τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Οι δόσεις που 

αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ανάδειξης των δικαιούχων αποδίδονται ενιαίως με την πρώτη καταβολή. 

http://www.aueb.gr/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη λήψη 

της υποτροφίας είναι: 

 Να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή 

άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 Να μην έχουν συμπληρώσει, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, φοίτηση διάρκειας 

ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του 

τίτλου σπουδών, προσαυξημένης κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, σύμφωνα με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία ανήκουν. 

 Το * κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το 

Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού 

Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή εντός 

ημερολογιακού έτους 2016), των γονέων του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και 

του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση 

εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

 Η ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από την τελευταία επικαιροποιημένη 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, 

των γονέων του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου να 

μην υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ  και 75.000 ευρώ αντίστοιχα. 

 Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων ποσοστού μεγαλύτερου των 

2/3 από αυτά που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες ή ECTS 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης, μέχρι 

το τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός 

αριθμός μαθημάτων, ως ενδεικτικός αριθμός ισχύει αυτός που προκύπτει από τη 

διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης, δια του 

αριθμού των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Το 

κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται και δεν καταλαμβάνει τους φοιτητές που 

ευρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησής τους. 

 

Πέραν των κριτηρίων αυτών, κανένα άλλο οικονομικό, προσωπικό ή οικογενειακό 

κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψιν. 

* Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά 

στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά), 

διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των 

λοιπών προστατευόμενων μελών). 

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής 

εισφοράς του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του 

ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών). 
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Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς 

του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου, διαιρούμενο με τον αριθμό των 

ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών 

προστατευόμενων μελών). 

Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής 

εισφοράς τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου 

υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου 

που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου και των λοιπών προστατευόμενων 

μελών του). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., 

Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τετάρτη, 14/12/2016 και ώρα:15:00, 

αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

2. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα στο οποίο 

φοιτούν. Από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού εξαιρούνται οι 

φοιτητές που διανύουν το πρώτο έτος σπουδών τους, όπως αυτό προκύπτει από 

βεβαίωση του οικείου Τμήματός τους. 

3. Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2015 (υποβολή 

εντός ημερολογιακού έτους 2016) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο 

υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε 

περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά 

εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς 

του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να 

υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2015, του ατόμου 

που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο. 

4. Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

(Ε9) του υποψηφίου και της οικογένειας του, καθώς και το αντίστοιχο 

εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομική 

ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με 
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θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει ατομική περιουσία και δεν υποβάλλει 

σχετική δήλωση. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. 

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, εκδοθέν τους τελευταίους τρεις μήνες πριν την 

υποβολή της αίτησης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: 

Α. αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

Β.  τα στοιχεία που δηλώνει, καθώς και όσα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα 

έγγραφα είναι αληθή, 

Γ. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά. 

8. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος: 

Α. Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική 

απόφαση βάσει της οποίας ορίζεται ως ασκών την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου. 

Β. Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς: 

α. λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την 

επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων 

επικυρωμένο από το Δικαστήριο. 

β. λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική 

ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά 

και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην 

αίτηση είναι αληθή και ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει είναι έγκυρα. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης αυτών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προαναφερθείσα 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 

Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να θεωρούν ότι η αίτηση έχει 

υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και 
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αληθή, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή 

την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της 

παρούσας προκήρυξης ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία. 

Επίσης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των 

υποτρόφων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθεισών αιτήσεων και επιλογής των υποτρόφων 

γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των 

Κριτηρίων, με βάση αποκλειστικά και μόνο το κατά κεφαλήν εισόδημά τους. Για τον 

υπολογισμό του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος κάθε υποψηφίου 

λαμβάνονται υπόψιν αφενός μεν το ατομικό και οικογενειακό εισόδημά του, αφετέρου 

δε, ο αριθμός των μελών της οικογενείας αυτού. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη 

Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προς κατάρτιση του τελικού 

αξιολογικού πίνακα και λήψη απόφασης για χορήγηση. 

Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aueb.gr), από όπου μπορούν να ενημερωθούν οι 

υποψήφιοι.  

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η χορήγηση αυτής δύναται να διακοπεί για οποιονδήποτε εκ των κάτωθι λόγων: 

α. Σε περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του. 

β. Αν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που προσκόμισε ο δικαιούχος 

είναι ψευδή ή παραποιημένα. 
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γ. Στην περίπτωση που λάβει κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας του οικονομική 

ενίσχυση ή υποτροφία από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

δ. Αν ο υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, το ΟΠΑ σχετικά με οποιαδήποτε 

μεταβολή προσωπικών στοιχείων του, όπως αυτά είχαν δηλωθεί με την υποβολή 

αίτησης συμμετοχής του στην Προκήρυξη. 

ε. Αν ο υπότροφος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του ή έχει πειθαρχικές 

ευθύνες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, που δικαιολογούν τη διακοπή του βοηθήματος από υπαιτιότητα 

του δικαιούχου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει το ήδη καταβληθέν ποσό. 

Η υποχρέωση επιστροφής του βοηθήματος δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση που η 

υποτροφία διακόπηκε λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης σπουδών ή διακοπής αυτών για 

λόγους υγείας ή αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας. Η βασιμότητα των λόγων αυτών 

εξετάζεται από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ.  

Η χορήγηση της υποτροφίας δύναται να ανασταλεί ή να διακοπεί αν επέλθει δραστική 

μείωση των εσόδων του Κληροδοτήματος.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης 

γεννάται υπέρ του Υποτρόφου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Το κείμενο της προκήρυξης, η έντυπη αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα θα 

καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

www.aueb.gr και θα διανέμονται από την Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της 

Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. (Κεφαλληνίας 46, τηλ. 210-8203823). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203823,  κ. Ε. Ζαρκαλή. 

Για την Εταιρία Αξιοποίησης & 

Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. 

 

Γιαγλής Γεώργιος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 


