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          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ 

των τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής αυτού  για τη χορήγηση, κατά το Παν/κό έτος 

2016-17 δύο (2) υποτροφιών, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ. 

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/10/2020, και στις 4,5,6,11,12,13/11/2020 στο κτήριο 

της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα ΑΟΥΛΑ – Πανεπιστημιούπολη. Αναλυτικό πρόγραμμα  

διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στους 

πίνακες ανακοινώσεων των  γραφείων της Δ/νσης Κληροδοτημάτων (Χρ. Λαδά 6, 6ος 

όροφος) εντός του Ιουλίου 2020. 

    Επίσης, θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει 

δικαιολογητικών, αρχές Σεπτεμβρίου 2020.  

     Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν  γραπτά στα παρακάτω μαθήματα του Ε΄ και Στ΄ Εξαμήνου 

2015-16: 

 

1. Έκθεση Ιδεών  

2. Γενική  και Ειδική Παθολογική Ανατομική  

3. Παθολογική Φυσιολογία Ι  και  ΙΙ 

 

    Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρ.18 Κ.Δ. 18/23-

8/1941, όπου προβλέπεται η διενέργεια κληρώσεως . 

 Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το νόμο. 

 Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια (Ευρώ 300,00). 

 

   Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Παν/κού 

έτους 2016-17  και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις 

σπουδές τους, εφ’ όσον καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του 

ιδίου  έτους.  
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   Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 

κάθε χρόνο πιστοποιητικό προόδου, με ικανοποιητική βαθμολογία. 

 

   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 διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων 

εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του 

υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. 

 

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου 

(Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτηση  της   

προκήρυξης  αυτής  στην ιστοσελίδα www.uoa.gr του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέχρι 12 

Ιουνίου 2020), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει  η 

Ελληνική ιθαγένεια ή Ελληνική καταγωγή και  η ηλικία των  υποψηφίων,  όχι μεγαλύτερη των 

36 ετών. 

 

2. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε  λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες 

σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά, ότι δεν έχασαν από δική 

τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και ότι έχουν λάβει γνώση της σχετικής 

προκήρυξης/ πρόσκλησης. 

 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες, 

πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

 

4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών 

(2015-16)  τουλάχιστον «Λ. Καλώς» και αριθμός μαθημάτων που έχουν περαστεί επιτυχώς 

(σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι 

πρέπει να οφείλουν μέχρι και δύο (2) μαθήματα από το προηγούμενο έτος, δηλαδή 

2015-16 και στα υπόλοιπα να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ. Καλώς»). 

 

Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, όπου θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή,  στο σύνδεσμο     

http://www.uoa.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΘΣ46ΨΖ2Ν-8Σ4



 3 

Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές με 

διαγωνισμό) και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 

210.368.9131-4). 

 

          

 

 

 

                                                                                                     Αθήνα,  10/02/2020 

 

                                                                                   Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών  

                                                                                Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

        

           Δημήτριος Τούσουλης 
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