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   ΑΔΑ: 75Ζ646Ψ8Ν-ΧΧΡ 

 

 

AKAΔHMIA  AΘHNΩN                                    

 Λήξη πποθεσμίαρ ςποβολήρ αιτήσεων: 30 Σεπτεμβπίος 2015       

 

           Αξηζκ. Πξση.: 120053 

 

Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ 

γηα ηε ρνξήγεζε δώδεθα (12) ππνηξνθηώλ  

από ηα έζνδα ησλ Γεληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ ππέξ ηεο Εθπαηδεύζεσο  

 

 

Η Αθαδεκία Αζελψλ πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηε ρνξήγεζε δψδεθα (12) ππνηξνθηψλ γηα εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Διιάδα ή ηo εμσηεξηθφ απφ ηα έζνδα ησλ Γεληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ ππέξ ηεο 

Δθπαηδεχζεσο. 

 

Οη φξνη απνλνκήο ησλ ππνηξνθηψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη γηα δχν (2) ζπλερή αθαδεκατθά έηε κε έλαξμε ην έηνο 2015-2016, θαη 

κπνξεί λα παξαηαζνχλ κέρξη έλα (1) αθφκε έηνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, εθφζνλ νη 

ππφηξνθνη πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηε δηαγσγή ηνπο, ηα νπνία λα 

δηθαηνινγνχλ ηελ παξάηαζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έζνδα ησλ Γεληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ ππέξ ηεο 

Δθπαηδεχζεσο επαξθνχλ. 

 

2. Οη ππνςήθηνη ππφηξνθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη δεθηνί γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε έλα εθ 

ησλ θαιπηέξσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Σν Ίδξπκα, ζην νπνίν ζα εηδηθεπηνχλ νη ππφηξνθνη, θαζψο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο ππφθεηληαη ζηελ 

έγθξηζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Η ππνηξνθία ρνξεγείηαη κφλνλ γηα ζπνπδέο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο.  

Αηηήζεηο γηα ζπνπδέο κεξηθήο παξαθνινχζεζεο ή εμ απνζηάζεσο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

3. Σν πνζφλ ηεο ππνηξνθίαο αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα πελήληα επξψ (450,00€) ηνλ κήλα, εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ππνηξνθία εζσηεξηθνχ, θαη ζε ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500,00€) ηνλ κήλα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ππνηξνθία εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζηνλ ππφηξνθν ζα θαηαβιεζνχλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνηξνθία εμσηεξηθνχ, 

ηα έμνδα κεηάβαζήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη, κεηά ηε ιήμε ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ, ηα έμνδα επηζηξνθήο ηνπ, 

θαζνξηδφκελα κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.  

 

4. Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή ππήθννη άιισλ θξαηψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο, πηπρηνχρνη ρνιψλ/Σκεκάησλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5, 

ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ/Πνιπηερλείσλ ή ηζνηίκσλ  Παλεπηζηεκίσλ/Πνιπηερλείσλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε βαζκφ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», εθφζνλ δελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 36
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

5. Σα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, νη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ησλ νπνίσλ νη πηπρηνχρνη γίλνληαη δεθηνί, νη 

ζέζεηο θαη ηα  καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ γξαπηά νη ππνςήθηνη αλά επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, είλαη ηα 

εμήο:  

 

ΘΕΣΘΚΕ ΕΠΘΣΗΜΕ 

Αληηθείκελν Πηπρηνύρνη  Θέζεηο Εμεηαζηέα Μαζήκαηα/Ύιε 

Δλέξγεηα 

 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
1 

1.   Δλεξγεηαθέο Δπηζηήκεο 

Πεξηβάιινλ 

 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
1 

1.   Φπζηθή θαη Υεκεία 

Πεξηβάιινληνο 

Πιεξνθνξηθή 

 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
1 

1.    Πιεξνθνξηθή 

Μνξηαθή Βηνινγία 

 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
1 

1.    Μνξηαθή Βηνινγία 
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ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΘ ΚΑΛΕ ΣΕΧΝΕ 

Αληηθείκελν Πηπρηνύρνη Θέζεηο Εμεηαζηέα Μαζήκαηα/Ύιε 

Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο 

Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 1 

1.   Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 

ηφκνο ΙΒ΄: Η Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε 

Κιαζζηθή Αξραηνινγία 

 

Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 
1 

1.   Παλειιήληα Ιεξά:Γειθνί, 

Οιπκπία, Γήινο. 

Αξραία Ιζηνξία 

 

 

Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 
1 

1.   Απφ ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ       

πνιέκσλ έσο ηνλ ζάλαην ηνπ 

Μ. Αιεμάλδξνπ,  (480π.Υ.-

323π.Υ.) 

Ιζηνξία ηνπ 

Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα 

Κάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απφ 

Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ  

1 

1.   Η πξφδα θαη ε φπεξα ηνλ 19
ν
 

αηψλα. 

 

ΗΘΘΚΕ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΚΕ ΕΠΘΣΗΜΕ 

Αληηθείκελν Πηπρηνύρνη Θέζεηο Εμεηαζηέα Μαζήκαηα/Ύιε 

Γεκφζην Γίθαην 

 

Όισλ ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ 
2 

1. πληαγκαηηθφ Γίθαην 

2. Γηνηθεηηθφ Γίθαην 

Πνηληθφ Γίθαην 

 

 

 

Όισλ ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ 1 

1. Οπζηαζηηθφ Πνηληθφ Γίθαην 

2. Πνηληθή Γηθνλνκία 

(Οη ππνςήθηνη επηηξέπεηαη λα έρνπλ 

καδί ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ κε 

ζρνιηαζκέλνπο Κψδηθεο). 

Αζηηθφ Γίθαην 

 

 

 

Όισλ ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ 1 

1. Αζηηθφ Γίθαην 

2. Γίθαην Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Οη ππνςήθηνη επηηξέπεηαη λα έρνπλ 

καδί ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ κε 

ζρνιηαζκέλνπο Κψδηθεο). 

 

Οη ππνςήθηνη ππφηξνθνη, νη επηζπκνχληεο λα κεηαβνχλ ζην εμσηεξηθφ, ζα εμεηαζηνχλ επίζεο ππνρξεσηηθά, 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά, ζηελ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο, πξναηξεηηθά δε, κε αίηεζή 

ηνπο, θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία μέλε γιψζζα.  

Η επηηπρία ζηελ μέλε γιψζζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηηο εμεηάζεηο ησλ ινηπψλ καζεκάησλ.  

 

6. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα, ζηα Γξαθεία ηνπ Μεγάξνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (δ/λζε: 

Παλεπηζηεκίνπ 28), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.  

 

7. Ηκέξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 16
ε
 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμέηαζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε φια ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα σο αθνινχζσο: 

Ώξα 09:00π.κ. γηα ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Ωξα 12:00κ.γηα ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη  

Ώξα 15:00 γηα ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Ηζηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Η εμέηαζε ησλ ινηπψλ καζεκάησλ ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Θεηηθώλ Επηζηεκώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ  Σεηάξηε 21 Οθησβξίνπ 2015 θαη ψξα 10:00π.κ. 

 

Η εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Καιώλ Σερλώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 22 Οθησβξίνπ 2015 θαη ψξα 09:30π.κ. 

 

Η εμέηαζε ησλ καζεκάησλ πληαγκαηηθφ Γίθαην, Οπζηαζηηθφ Πνηληθφ Γίθαην θαη Αζηηθφ Γίθαην (ζηα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Ηζηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 22 

Οθησβξίνπ 2015 θαη ψξα 13:00 θαη ησλ καζεκάησλ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Πνηληθή Γηθνλνκία θαη Γίθαην 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ 2015 θαη ψξα 11:00π.κ.  
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Οη ππνςήθηνη θαηά ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα.  

  

8. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ ζην κάζεκα πνπ ζα εμεηαζηνχλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δέθα 

ηέζζεξα (14), ή ζηα καζήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ κέζνλ φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα ηέζζεξα (14), ζε 

θιίκαθα κε άξηζηα ην βαζκφ είθνζη (20).  Δπίζεο, νη ππνςήθηνη πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ μέλε γιψζζα, ζα 

πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπγθεληξψζνπλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηέζζεξα (14), ν νπνίνο δελ ζπλππνινγίδεηαη 

ζηελ εμαγσγή ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Αηηήζεηο γηα αλαβαζκνιφγεζε δελ γίλνληαη δεθηέο, γηαηί δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν. 

 

9. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο ππνηξνθίαο είλαη ε πξνεγνχκελε ζχλαςε κεηά 

ηνπ ππνηξφθνπ ζηελ Αζήλα ηνπ νηθείνπ ζπκβνιαίνπ ππνηξνθίαο. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνηξνθία εμσηεξηθνχ, ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο ή ηνπ εμακήλνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ππνηξνθία (άξζξν 1), εθφζνλ ε έλαξμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο ή ηνπ εμακήλνπ έπεηαη ηεο άθημεο ηνπ ππνηξφθνπ ζηελ αιινδαπή, δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

εκέξα ηεο άθημεο ηνπ ππνηξφθνπ ζηελ αιινδαπή, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Έιιελα 

Πξνμέλνπ. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνηξνθία εζσηεξηθνχ, ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο ή εμακήλνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ππνηξνθία (άξζξν 1). εκεηψλεηαη φηη ε ππνηξνθία 

εζσηεξηθνχ δελ παξέρεηαη θαηά ηνπο κήλεο Ινχιην-Αχγνπζην.  

    

10. Δάλ ε ππνηξνθία δηαθνπεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπ/ηεο ππνηξφθνπ, ν/ε ππφηξνθνο ππνρξενχηαη λα 

επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο, πνπ έρεη ιάβεη κέρξη ηφηε, εθαξκνδνκέλσλ γηα ηελ είζπξαμε απηνχ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ».  Η ππνηξνθία δηαθφπηεηαη, εάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, επέιζεη κείσζε ησλ εηεζίσλ εζφδσλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο.  ηελ πεξίπησζε απηή νπδέλ 

δηθαίσκα γελλάηαη ππέξ ηνπ/ηεο ππνηξφθνπ ηνπ/ηεο νπνίαο δηαθφπεθε ε ππνηξνθία. 

 

11. Όζνη επηζπκνχλ λα κεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζην Πξσηόθνιιν ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ (ηαρ. δ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 28, Σ.Κ. 106 79, Αζήλα), ην βξαδχηεξν δέθα πέληε (15) 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, αίηεζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ην  

επηζηεκνληθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα.  

Oη ππνςήθηνη δελ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζε πεξηζζόηεξα από έλα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα.   

ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Φσηναληίγξαθν ησλ απαηηνχκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ (άξζξν 5).  ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο πξνέξρεηαη 

απφ Παλεπηζηήκην θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο 

θαη βαζκνινγηθήο αληηζηνίρηζεο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην ΓΙ.ΚΑ.Σ..Α. 

β) Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Παλεπηζηεκίνπ φηη ν ππνςήθηνο έρεη γίλεη δεθηφο γηα εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν. 

γ) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ (ζε ηζρχ) ή πηζηνπνηεηηθνχ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο θαη ειηθίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 36 εηψλ. 

δ) Τπεχζπλε δήισζε (Ν. 1599/86) κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο φηη ν ππνςήθηνο δελ έιαβε ή 

δελ ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δει. θαη γηα ηηο παξνχζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν 

ζπνπδψλ) απφ άιιε θιεξνλνκία, θιεξνδνζία, δσξεά, ην I.K.Y. ή άιιε πεγή θαη δελ εμέπεζε απφ δηθή ηνπ 

ππαηηηφηεηα απφ άιιε ππνηξνθία, ε νπνία ηπρφλ ηνπ απελεκήζε πξνεγνπκέλσο.  

    ε) Αληίγξαθν ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. Γηα ππνςεθίνπο άλσ ησλ 25 

εηψλ ην πξνζσπηθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€) γηα 

ππνςεθίνπο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00€) γηα ππνςεθίνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ έρεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ην νπνίν νξίδεηαη παξαθάησ. 

Αλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 25
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη δελ έρεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 κε βεβαίσζε ηνπ 

γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ έρεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ 

ηειεπηαίνπ νηθνγελεηαθνχ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο.  Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα  

http://www.academyofathens.gr/Documents/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΗ%20ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ%20ΣΕ%20ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.doc
http://www.academyofathens.gr/Documents/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ%20ΔΗΛΩΣΗ.doc
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ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (35.000,00€) γηα ππνςεθίνπο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηηο ζαξάληα 

ελλέα ρηιηάδεο επξψ (49.000,00€) γηα ππνςεθίνπο ηνπ εμσηεξηθνχ.  Σν αλσηέξσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 

δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (2.500,00€) γηα θάζε επηπιένλ πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ζε νηθνγέλεηεο κε άλσ 

ησλ δχν (2) πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ. 

ζη) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

εκεηώλεηαη όηη ηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

είλαη επηθπξσκέλα. 

Οη αηηήζεηο καδί κε φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο «επί ζπζηάζεη 

θαη απνδείμεη» κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

εκ.: H Αθαδεκία Αζελψλ αλαδεηεί ππνρξεσηηθά απηεπαγγέιησο: 

α) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα αλαξηεζνχλ  

πίλαθεο κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ή δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

12. Σα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο παξνρήο ησλ ππνηξνθηψλ θιπ. δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4182/10.9.2013.  

 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ – Γηεχζπλζε Πεξηνπζίαο (δ/λζε: φισλνο 

84, 5oο φξνθνο,  210.3664781) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ: www.academyofathens.gr  

 

Αζήλα, 28 Μαΐνπ 2015 

 

 

Ο Πξφεδξνο                                     Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο 

           ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ                                        ΒΑΙΛΔΙΟ  Υ. ΠΔΣΡΑΚΟ 

http://www.academyofathens.gr/

