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Αθόνα, 28/02/2022      

Αρ. πρωτοκόλλου:4          

 
Θϋμα: Προκόρυξη χορόγηςησ ετηςύων υποτροφιών για προπτυχιακούσ φοιτητϋσ, με 

επιλογό, για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-2021 από τα ϋςοδα του Κληροδοτόματοσ 

Γεωργύασ Νικολακοπούλου, που υπϊγεται ςτην εποπτεύα τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ Αττικόσ 

 
Το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών θα χορηγόςει κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-

2021, δύο ετόςιεσ (2) υποτροφύεσ ςε δύο ϊπορουσ φοιτητϋσ του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών ό ϊλλου Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ςε βϊροσ των εςόδων του 

Κληροδοτόματοσ Γεωργύασ Νικολακοπούλου. Η χορόγηςη αυτό θα γύνει  προσ 

εκπλόρωςη των ςκοπών τησ διαθϋτιδοσ, η οπούα δημοςιεύτηκε από το Μονομελϋσ 

Πρωτοδικεύο Αθηνών κατϊ τη Συνεδρύαςη τησ 27-05-2011. 

 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΣΡΟΥΙΨΝ 

 

Το ποςό εκϊςτησ υποτροφύασ ανϋρχεται ςτα 300 ευρώ μηνιαύωσ, ότοι ςυνολικϊ 3.600 

ευρώ και αφορϊ ςτην κϊλυψη του ακαδημαώκού ϋτουσ 2020-2021 και ειδικότερα ςτο 

χρονικό διϊςτημα από 1-9-2020 ϋωσ και 31-8-2021. 

Το ποςό αυτό αποδύδεται ςτουσ δικαιούχουσ ςε μηνιαύεσ δόςεισ δια κατϊθεςησ ςε 

τραπεζικό λογαριαςμό που διατηρούν ςε πιςτωτικό ύδρυμα τησ ημεδαπόσ. Οι δόςεισ που 

αφορούν ςτο χρονικό διϊςτημα από 1-9-2020 ϋωσ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ 

ανϊδειξησ των δικαιούχων αποδύδονται ενιαύωσ με την πρώτη καταβολό. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 

Τα ειδικότερα προςόντα και κριτόρια που πρϋπει να πληρούν οι υποψόφιοι για τη λόψη 

τησ υποτροφύασ εύναι: 

 Να ϋχουν την ιδιότητα του φοιτητό του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών ό 

ϊλλου Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ κατϊ το τρϋχον ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-2021. 

http://www.aueb.gr/


 Να μην ϋχουν ςυμπληρώςει, κατϊ το τρϋχον ακαδημαώκό ϋτοσ, φούτηςη διϊρκειασ 

ύςησ ό μεγαλύτερησ του αριθμού εξαμόνων που απαιτούνται για την απονομό του 

τύτλου ςπουδών, προςαυξημϋνησ κατϊ τϋςςερα (4) εξϊμηνα, ςύμφωνα με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδών τησ ςχολόσ ςτην οπούα ανόκουν. 

 Το * κατϊ κεφαλόν ετόςιο ειςόδημα επιβολόσ ειςφορϊσ, όπωσ προκύπτει από το 

Τελικό Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα Φορολογύασ Ειςοδόματοσ («Πρϊξη Διοικητικού 

Προςδιοριςμού Φόρου»), για το φορολογικό ϋτοσ 2019 (υποβολό εντόσ 

ημερολογιακού ϋτουσ 2020), των γονϋων του υποψηφύου υποτρόφου, καθώσ και 

του ύδιου του υποψηφύου, ςε περύπτωςη που υποβϊλλει ατομικό δόλωςη 

ειςοδόματοσ, να μην υπερβαύνει το ποςόν των ϋξι χιλιϊδων (6.000) ευρώ. 

 Η ακύνητη περιουςύα, όπωσ προκύπτει από την τελευταύα επικαιροποιημϋνη 

δόλωςη περιουςιακόσ κατϊςταςησ (Ε9) και τα αντύςτοιχα εκκαθαριςτικϊ ΕΝΦΙΑ, 

των γονϋων του υποψηφύου υποτρόφου, καθώσ και του ύδιου του υποψηφύου να 

μην υπερβαύνει το ποςόν των 150.000 ευρώ και 75.000 ευρώ αντύςτοιχα. 

 Να ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε αριθμό μαθημϊτων ποςοςτού μεγαλύτερου των 

2/3 από αυτϊ που απαιτούνται ωσ αριθμόσ ό ωσ διδακτικϋσ μονϊδεσ ό ECTS 

ςύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδών του Τμόματοσ φούτηςησ, μϋχρι 

το τϋλοσ του προηγούμενου ακαδημαώκού ϋτουσ. Όταν δεν ορύζεται ενδεικτικόσ 

αριθμόσ μαθημϊτων, ωσ ενδεικτικόσ αριθμόσ ιςχύει αυτόσ που προκύπτει από τη 

διαύρεςη του ςυνόλου των μαθημϊτων όλων των ετών φούτηςησ, δια του 

αριθμού των ετών φούτηςησ που απαιτούνται για τη λόψη του πτυχύου. Το 

κριτόριο αυτό δεν εφαρμόζεται και δεν καταλαμβϊνει τουσ φοιτητϋσ που 

ευρύςκονται ςτο πρώτο ϋτοσ ςπουδών κατϊ την υποβολό τησ αύτηςόσ τουσ. 

 
 

Πϋραν των κριτηρύων αυτών, κανϋνα ϊλλο οικονομικό, προςωπικό ό οικογενειακό 

κριτόριο δεν λαμβϊνεται υπόψιν. 

* Κατά Κεφαλήν Ετήςιο Ειςόδημα Επιβολήσ Ειςφοράσ: Στην περύπτωςη οικογϋνειασ, αφορϊ 

ςτο ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα επιβολόσ ειςφορϊσ (και των δύο γονϋων αθροιςτικϊ), 

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

λοιπών προςτατευόμενων μελών). 

Στην περύπτωςη μονογονεώκόσ οικογϋνειασ, αφορϊ ςτο ετόςιο ειςόδημα επιβολόσ 

ειςφορϊσ του ενόσ γονϋα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του 

ενόσ γονϋα και των λοιπών προςτατευόμενων μελών). 

Στην περύπτωςη διαζευγμϋνων γονιών αφορϊ ςτο ετόςιο ειςόδημα επιβολόσ ειςφορϊσ 

του γονϋα που ϋχει την επιμϋλεια του υποψηφύου, διαιρούμενο με τον αριθμό των 

ατόμων που δηλώνονται (του γονϋα που ϋχει την επιμϋλεια και των λοιπών 

προςτατευόμενων μελών). 

Σε διαφορετικό περύπτωςη, αφορϊ ςτο ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα επιβολόσ 

ειςφορϊσ τρύτου, που ϋχει αναλϊβει την ϊςκηςη τησ επιμϋλειασ του υποψηφύου 

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

που αςκεύ την επιμϋλεια του υποψηφύου υποτρόφου και των λοιπών προςτατευόμενων 

μελών του). 



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να αποςτεύλουν ςτο γραφεύο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., 

Πατηςύων 76 – Αθόνα, Τ.Κ. 104 34, μϋχρι και την 01/04/2022 και ώρα:15:00, αύτηςη 

υποψηφιότητασ ςυνοδευόμενη από τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

 
1. Φωτοαντύγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτύου ταυτότητασ  ό  τησ 

ςχετικόσ προςωρινόσ βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ αρχόσ ό των κρύςιμων ςελύδων 

του διαβατηρύου (δηλ. αυτών όπου αναφϋρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεύα 

ταυτότητασ του κατόχου) ό των δύο όψεων τησ ϊδειασ οδόγηςησ ό των κρύςιμων 

ςελύδων του ατομικού βιβλιαρύου υγεύασ οποιουδόποτε αςφαλιςτικού φορϋα. Αν 

από αυτϊ δεν προκύπτει η ημερομηνύα γεννόςεωσ πρϋπει να προςκομιςθεύ και 

πιςτοποιητικό ό βεβαύωςη γεννόςεωσ. 

2. Πιςτοποιητικό ςπουδών αναλυτικόσ βαθμολογύασ από το Τμόμα ςτο οπούο 

φοιτούν. Από την υποχρϋωςη προςκόμιςησ του πιςτοποιητικού εξαιρούνται οι 

φοιτητϋσ που διανύουν το πρώτο ϋτοσ ςπουδών τουσ, όπωσ αυτό προκύπτει από 

βεβαύωςη του οικεύου Τμόματόσ τουσ. 

3. Το Τελικό Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα Φορολογύασ Ειςοδόματοσ («Πρϊξη 

Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου») καθώσ και τη ςχετικό Φορολογικό Δόλωςη 

για το φορολογικό ϋτοσ 2019 (υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2020) του/των 

ατόμου/των του/των οπούου /ων ο υποψόφιοσ εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ, 

καθώσ και του ύδιου του υποψηφύου, ςε περύπτωςη που υποβϊλλει ατομικό 

δόλωςη ειςοδόματοσ. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ δεν ϋχει προςωπικϊ 

ειςοδόματα, θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του N. 1599/86, με 

θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ότι δεν ϋχει προςωπικϊ ειςοδόματα και δεν 

υποβϊλλει ςχετικό δόλωςη. Στην περύπτωςη που οι γονεύσ του υποψηφύου εύναι 

διαζευγμϋνοι ό δεν βρύςκονται εν ζωό, θα πρϋπει να υποβϊλει το Τελικό 

Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα Φορολογύασ Ειςοδόματοσ («Πρϊξη Διοικητικού 

Προςδιοριςμού Φόρου») καθώσ και τη ςχετικό Φορολογικό Δόλωςη, για το 

φορολογικό ϋτοσ 2019 (υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2020), του ατόμου 

που ϋχει ωσ προςτατευόμενο μϋλοσ τον υποψόφιο. 

4. Αντύγραφο τελευταύασ επικαιροποιημϋνησ δόλωςησ περιουςιακόσ κατϊςταςησ 

(Ε9) του υποψηφύου και τησ οικογϋνειασ του, καθώσ και το αντύςτοιχο 

εκκαθαριςτικό ΕΝΦΙΑ. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ δεν ϋχει ατομικό 

ακύνητη περιουςύα, θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/86, με 

θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ότι δεν ϋχει ατομικό περιουςύα και δεν υποβϊλλει 

ςχετικό δόλωςη. 
 

5. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ τελευταύου εξαμόνου. 
 

6. Υπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ ςτην οπούα 

θα δηλώνει ότι: 



Α. αποδϋχεται ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ προκόρυξησ και 

τησ ςχετικόσ αύτηςησ, 

Β. τα ςτοιχεύα που δηλώνει, καθώσ και όςα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα 

ϋγγραφα εύναι αληθό 
 

Γ. όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλει εύναι ϋγκυρα 
 

Δ. δεν λαμβϊνει ϊλλη υποτροφύα από ϊλλη κληρονομύα, κληροδοςύα ό δωρεϊ. 
 

8. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ: 
 

Α. Εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ τρύτου, θα πρϋπει να προςκομύςει τη ςχετικό δικαςτικό 

απόφαςη βϊςει τησ οπούασ ορύζεται ωσ αςκών την επιμϋλεια του υποψηφύου υποτρόφου. 

Β. Εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ ενόσ από τουσ δύο γονεύσ: 
 

α. λόγω διαζυγύου, θα πρϋπει να προςκομύςει τη δικαςτικό απόφαςη για την 

επιμϋλεια του προςώπου του υποψόφιου ό ςχετικό ςυμφωνητικό των γονϋων 

επικυρωμϋνο από το Δικαςτόριο. 

β. λόγω θανϊτου ενόσ εκ των δύο γονϋων, θα πρϋπει να προςκομύςει ςχετικό 

ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου. 

Με την υποβολό τησ αύτηςησ και των δικαιολογητικών, ο κϊθε υποψόφιοσ δηλώνει ρητϊ 

και ανϋκκλητα ότι αποδϋχεται ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ 

προκόρυξησ και τησ ςχετικόσ αύτηςησ, ότι όλα τα ςτοιχεύα που ϋχει ςυμπληρώςει ςτην 

αύτηςη εύναι αληθό και ότι όλα τα δικαιολογητικϊ που ϋχει υποβϊλει εύναι ϋγκυρα. 

Σε περύπτωςη κατϊθεςησ ελλιπών δικαιολογητικών, ο υποψόφιοσ ϋχει τη δυνατότητα 

ςυμπλόρωςησ αυτών, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ υποψηφιοτότων. 

Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτόςεισ που ϋχουν υποβληθεύ μετϊ την προαναφερθεύςα 

καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα. 

Το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών και η Εταιρεύα Αξιοπούηςησ και Διαχεύριςησ τησ 

Περιουςύασ του ΟΠΑ Α.Ε. διατηρούν το δικαύωμα να θεωρούν ότι η αύτηςη ϋχει 

υποβληθεύ από τον υποψόφιο και ότι τα ςτοιχεύα που δηλώνονται εύναι ακριβό και 

αληθό, διατηρούν δε κϊθε δικαύωμα να ακυρώςουν την αύτηςη ό την υποψηφιότητα ό 

την ανακόρυξη του αιτούντοσ ςε υπότροφο εϊν δεν τηρηθούν οι προώποθϋςεισ τησ 

παρούςασ προκόρυξησ ό διαπιςτώςουν ανακρύβεια ςτα δηλωθϋντα ςτοιχεύα. 

Επύςησ, το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών και η Εταιρεύα Αξιοπούηςησ και Διαχεύριςησ 

τησ Περιουςύασ του ΟΠΑ Α.Ε. διατηρούν το δικαύωμα να παρατεύνουν την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ ςυμμετοχών ό/και τη χρονικό διϊρκεια τησ ανακόρυξησ των 

υποτρόφων. 



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ 
 

Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ των κατατεθειςών αιτόςεων και επιλογόσ των υποτρόφων 

γύνεται με ευθύνη τησ Εταιρεύασ Αξιοπούηςησ και Διαχεύριςησ τησ Περιουςύασ του 

Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

Η επιλογό των υποτρόφων θα γύνει μεταξύ των υποψηφύων που πληρούν το ςύνολο των 

κριτηρύων, με βϊςη αποκλειςτικϊ και μόνο το κατϊ κεφαλόν ειςόδημϊ τουσ. Για τον 

υπολογιςμό του κατϊ κεφαλόν οικογενειακού ειςοδόματοσ κϊθε υποψηφύου 

λαμβϊνονται υπόψιν αφενόσ μεν το ατομικό και οικογενειακό ειςόδημϊ του, αφετϋρου 

δε, ο αριθμόσ των μελών τησ οικογενεύασ αυτού. 

Στην περύπτωςη ςτην οπούα δύο ό περιςςότεροι υποψόφιοι ιςοβαθμόςουν ςτη δεύτερη 

θϋςη, εμφανύζοντασ το ύδιο ακριβώσ κατϊ κεφαλόν ειςόδημα, καθύςτανται δικαιούχοι τησ 

υποτροφύασ και μοιρϊζονται το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτη θϋςη αυτό ςε ύςα ποςοςτϊ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ αυτόσ, τα αποτελϋςματα αποςτϋλλονται ςτη 

Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών προσ κατϊρτιςη του τελικού 

αξιολογικού πύνακα και λόψη απόφαςησ για χορόγηςη. 

Ο οριςτικόσ αξιολογικόσ πύνακασ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Οικονομικού 

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

υποψόφιοι. 

Ενςτϊςεισ κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ επιλογόσ δύνανται να υποβληθούν εντόσ 

προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την ημερομηνύα ανϊρτηςησ του πύνακα. 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΠΟΣΡΟΥΟΤ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΠΟΣΡΟΥΙΑ 
 

Η χορόγηςη αυτόσ δύναται να διακοπεύ για οποιονδόποτε εκ των κϊτωθι λόγων: 

α. Σε περύπτωςη που ο υπότροφοσ διακόψει τισ ςπουδϋσ του. 

β. Αν αποδειχθεύ ότι το ςύνολο ό κϊποια από τα ςτοιχεύα που προςκόμιςε ο δικαιούχοσ 

εύναι ψευδό ό παραποιημϋνα. 

γ. Στην περύπτωςη που λϊβει κατϊ τη διϊρκεια λόψησ τησ υποτροφύασ του οικονομικό 

ενύςχυςη ό υποτροφύα από ϊλλον δημόςιο ό ιδιωτικό φορϋα. 

δ. Αν ο υπότροφοσ δεν ενημερώςει ϊμεςα, εγγρϊφωσ, το ΟΠΑ ςχετικϊ με οποιαδόποτε 

μεταβολό προςωπικών ςτοιχεύων του, όπωσ αυτϊ εύχαν δηλωθεύ με την υποβολό 

αύτηςησ ςυμμετοχόσ του ςτην Προκόρυξη. 

ε. Αν ο υπότροφοσ παραβιϊζει οποιαδόποτε από τισ υποχρεώςεισ του ό ϋχει πειθαρχικϋσ 

ευθύνεσ. 
 

Στισ περιπτώςεισ αυτϋσ, που δικαιολογούν τη διακοπό του βοηθόματοσ από υπαιτιότητα 

του δικαιούχου, αυτόσ υποχρεούται να επιςτρϋψει το όδη καταβληθϋν ποςό. 



Η υποχρϋωςη επιςτροφόσ του βοηθόματοσ δεν ιςχύει μόνο ςτην περύπτωςη που η 

υποτροφύα διακόπηκε λόγω αδυναμύασ ολοκλόρωςησ ςπουδών ό διακοπόσ αυτών για 

λόγουσ υγεύασ ό αποδεδειγμϋνησ ανωτϋρασ βύασ. Η βαςιμότητα των λόγων αυτών 

εξετϊζεται από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ. 

Η χορόγηςη τησ υποτροφύασ δύναται να αναςταλεύ ό να διακοπεύ αν επϋλθει δραςτικό 

μεύωςη των εςόδων του Κληροδοτόματοσ. 

Σε οποιαδόποτε περύπτωςη διακοπόσ τησ υποτροφύασ, ουδϋν δικαύωμα αποζημύωςησ 

γεννϊται υπϋρ του Υποτρόφου. 
 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ – ΠΑΡΟΦΗ ΦΕΣΙΚΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 
 

Το κεύμενο τησ προκόρυξησ, η ϋντυπη αύτηςη και τα ςχετικϊ ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα θα 

καταχωρηθούν ςτο διαδύκτυο ςτην ιςτοςελύδα του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 

www.aueb.gr και θα διανϋμονται από την Εταιρεύα Αξιοπούηςησ & Διαχεύριςησ τησ 

Περιουςύασ του Ο.Π.Α. Α.Ε. (Πατηςύων 8, τηλ. 210-8203818). 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

τηλεφωνικϊ ςτο τηλ. 210 8203818, κ. Στϋλιο Οικονομύδη. 

Για την Εταιρεύα Αξιοπούηςησ & 

Διαχεύριςησ τησ Περιουςύασ του Ο.Π.Α. Α.Ε. 

 
 
 
 

Βλϊςιοσ ταθακόπουλοσ 

Διευθύνων ύμβουλοσ 

http://www.aueb.gr/
http://www.aueb.gr/


 

 

 

 
 

ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΣΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ 
«ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ» 

 

Επώνυμο………………………………………………………… 
Όνομα…………………………………………………………… 
Όνομα πατζρα……………………………………………… 
Όνομα μθτζρασ……………………………………………… 
Ημ/νία γζννθςθσ…………………………………………… 
Τόποσ γζννθςθσ……………………………………………… 
Αρ. Δελτίου Ταυτότ………………………………………… 
Ημ/νία Ζκδοςθσ……………………………………………… 
Εκδοφςα Αρχι………………………………………………… 
ΑΦΜ………………………………………………………………. 

ΠΡΟ: Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών 
 

Υποβάλλω ςυνθμμζνα τα παρακάτω δικαιολογθτικά για να 
μου χορθγιςετε υποτροφία από τα ζςοδα του 
κλθροδοτιματοσ Γεωργίασ Νικολακοποφλου και ςασ 
γνωρίηω ότι είμαι φοιτθτισ/ τρια του 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

(Τμιμα-Σχολι) 
του …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

(Πανεπιςτιμιο) 

ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
Τμιματοσ……………………………………………………….. 
Σχολισ………………………………………………………….... 
Παν/μίου……………………………………………………..... 

Ζτοσ Σπουδών 1……………………………………………… 

Δικαιολογθτικά: 
1)………………………………………………………………………………... 
2)………………………………………………………………………………... 
3)………………………………………………………………………………... 
4)………………………………………………………………………………... 
5)………………………………………………………………………………... 
6)………………………………………………………………………………... 
7)………………………………………………………………………………... 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
Οδόσ……………………………………………………………… 
Πόλθ……………………………………………………………… 
Τ.Κ. ………………………………………………………………… 
Τθλζφωνο……………………………………………………… 
Κιν. Τθλζφωνο……………………………………………….. 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη υποτροφίασ από το 
κληροδότημα Γεωργίασ Νικολακοποφλου» 

Ακινα, …./…../……. ……. Αιτ …………… 



 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΥΙΨΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ «ΓΕΨΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ» 

 
Το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών θα χορηγόςει κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-

2021, δύο ετόςιεσ (2)  υποτροφύεσ ςε  δύο  ϊπορουσ φοιτητϋσ του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών ό ϊλλου Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ςε βϊροσ των εςόδων του 

Κληροδοτόματοσ Γεωργύασ Νικολακοπούλου.. 

 
Το ποςό εκϊςτησ υποτροφύασ ανϋρχεται ςτα 300 ευρώ μηνιαύωσ, ότοι ςυνολικϊ 3.600 

ευρώ και αφορϊ ςτην κϊλυψη του ακαδημαώκού ϋτουσ 2020-2021 και ειδικότερα ςτο 

χρονικό διϊςτημα από 1-9-2020 ϋωσ και 31-8-2021. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν ςτο γραφεύο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., 

Πατηςύων 76 – Αθόνα, Τ.Κ. 104 34, μϋχρι και την 01/04/2021 και  ώρα:15:00, αύτηςη 

υποψηφιότητασ ςυνοδευόμενη από τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

 
1. Φωτοαντύγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτύου ταυτότητασ  ό  τησ 

ςχετικόσ προςωρινόσ βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ αρχόσ ό των κρύςιμων ςελύδων 

του διαβατηρύου (δηλ. αυτών όπου αναφϋρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεύα 

ταυτότητασ του κατόχου) ό των δύο όψεων τησ ϊδειασ οδόγηςησ ό των κρύςιμων 

ςελύδων του ατομικού βιβλιαρύου υγεύασ οποιουδόποτε αςφαλιςτικού φορϋα. Αν 

από αυτϊ δεν προκύπτει η ημερομηνύα γεννόςεωσ πρϋπει να προςκομιςθεύ και 

πιςτοποιητικό ό βεβαύωςη γεννόςεωσ. 

2. Πιςτοποιητικό ςπουδών αναλυτικόσ βαθμολογύασ από το Τμόμα ςτο οπούο 

φοιτούν. Από την υποχρϋωςη προςκόμιςησ του πιςτοποιητικού εξαιρούνται οι 

φοιτητϋσ που διανύουν το πρώτο ϋτοσ ςπουδών τουσ, όπωσ αυτό προκύπτει από 

βεβαύωςη του οικεύου Τμόματόσ τουσ. 

3. Το Τελικό Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα Φορολογύασ Ειςοδόματοσ («Πρϊξη 

Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου») καθώσ και η ςχετικό Φορολογικό Δόλωςη 

για το φορολογικό ϋτοσ 2019 (υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2020) του/των 

ατόμου/των του/των οπούου /ων ο υποψόφιοσ εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ, 

καθώσ και του ύδιου του υποψηφύου, ςε περύπτωςη που υποβϊλλει ατομικό 

δόλωςη ειςοδόματοσ. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ δεν ϋχει προςωπικϊ 

ειςοδόματα, θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του N. 1599/86, με 

θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ότι δεν ϋχει προςωπικϊ ειςοδόματα και δεν 

υποβϊλλει ςχετικό δόλωςη. Στην περύπτωςη που οι γονεύσ του υποψηφύου εύναι 

διαζευγμϋνοι ό δεν βρύςκονται εν ζωό, θα πρϋπει να υποβϊλει το Τελικό 

Εκκαθαριςτικό    Σημεύωμα    Φορολογύασ    Ειςοδόματοσ    («Πρϊξη    Διοικητικού 



Προςδιοριςμού Φόρου») καθώσ και τη ςχετικό Φορολογικό Δόλωςη, για το 

φορολογικό ϋτοσ 2019(υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2020), του ατόμου 

που ϋχει ωσ προςτατευόμενο μϋλοσ τον υποψόφιο. 

4. Αντύγραφο τελευταύασ επικαιροποιημϋνησ δόλωςησ περιουςιακόσ κατϊςταςησ 

(Ε9) του υποψηφύου και τησ οικογϋνειασ του, καθώσ και το αντύςτοιχο 

εκκαθαριςτικό ΕΝΦΙΑ. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ δεν ϋχει ατομικό 

ακύνητη περιουςύα, θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/86, με 

θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ότι δεν ϋχει ατομικό περιουςύα και δεν υποβϊλλει 

ςχετικό δόλωςη. 
 

5. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ τελευταύου εξαμόνου. 
 

6. Υπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ ςτην οπούα 

θα δηλώνει ότι: 

Α. αποδϋχεται ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ προκόρυξησ και 

τησ ςχετικόσ αύτηςησ, 

Β. τα ςτοιχεύα που δηλώνει, καθώσ και όςα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα 

ϋγγραφα εύναι αληθό 

Γ. όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλει εύναι ϋγκυρα 
 

Δ. δεν λαμβϊνει ϊλλη υποτροφύα από ϊλλη κληρονομύα, κληροδοςύα ό δωρεϊ. 
 

8. Στην περύπτωςη που ο υποψόφιοσ: 
 

Α. Εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ τρύτου, θα πρϋπει να προςκομύςει τη ςχετικό δικαςτικό 

απόφαςη βϊςει τησ οπούασ ορύζεται ωσ αςκών την επιμϋλεια του υποψηφύου υποτρόφου. 

Β. Εύναι προςτατευόμενο μϋλοσ ενόσ από τουσ δύο γονεύσ: 
 

α. λόγω διαζυγύου, θα πρϋπει να προςκομύςει τη δικαςτικό απόφαςη για την 

επιμϋλεια του προςώπου του υποψόφιου ό ςχετικό ςυμφωνητικό των γονϋων 

επικυρωμϋνο από το Δικαςτόριο. 
 

β. λόγω θανϊτου ενόσ εκ των δύο γονϋων, θα πρϋπει να προςκομύςει ςχετικό 

ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου. 

Το πλόρεσ κεύμενο τησ προκόρυξησ, η ϋντυπη αύτηςη και τα ςχετικϊ ςυνοδευτικϊ 

ϋγγραφα θα καταχωρηθούν ςτο διαδύκτυο ςτην ιςτοςελύδα του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών www.aueb.gr και θα διανϋμονται από την Εταιρεύα Αξιοπούηςησ 

& Διαχεύριςησ τησ Περιουςύασ του Ο.Π.Α. Α.Ε. (Πατηςύων 80, τηλ. 210-8203818). 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

τηλεφωνικϊ ςτο τηλ. 210 8203818, κ. Οικονομύδη Στϋλιο. 

http://www.aueb.gr/


Για την Εταιρεύα Αξιοπούηςησ & 

Διαχεύριςησ τησ Περιουςύασ του Ο.Π.Α. Α.Ε. 

 
 

Βλϊςιοσ ταθακόπουλοσ 

Διευθύνων ύμβουλοσ 


