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Πρόσκληση
Η Ακαδηµία Αθηνών προσκαλεί τους φοιτητές Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου
που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα της
δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη, να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση:
Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), αίτηση, µε τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η υποτροφία που θα χορηγηθεί είναι µία (1) και χορηγείται εις µνήµην: α) των πέντε
θυσιασθέντων µελών της οικογενείας του κ. Λουκιανού Νικολαΐδη κατά την περίοδο γενοκτονίας
Ελλήνων Ποντίων από τους Τούρκους: πατέρα – αδελφού απαγχονισθέντων, αδελφού
εξαφανισθέντος, µητέρας και αδελφού θανόντων σε εξορία και β) του Ακαδηµαϊκού ∆ηµητρίου
Μπαλάνου.
Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
1. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια (χορηγείται για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018) και
µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών,
εφόσον ο υπότροφος προσκοµίσει στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών του, τα οποία να
δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς επαρκούν. H
υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
2. Οι υποψήφιοι, κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να
διανύουν το πρώτο έτος των σπουδών τους και να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, µε βαθµό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή τουλάχιστον
«Κοσµία».
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Ως απορία νοείται η έλλειψη επαρκών
οικονοµικών µέσων για την αντιµετώπιση των σπουδών.
4. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους στο οποίο
αναφέρεται η υποτροφία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούµενη σύναψη µετά του
υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συµβολαίου υποτροφίας.
5. Το ποσόν της υποτροφίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300€) µηνιαίως.
6. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση:
Πανεπιστηµίου 28) από την αρµόδια Επιτροπή. Ηµέρα επιλογής ορίζεται η Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
και ώρα 10:00 π.µ.
7. Ως κριτήριο επιλογής του υποτρόφου ορίζεται ο βαθµός του απολυτηρίου του Λυκείου.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα προτιµηθεί ο υποψήφιος µε το χαµηλότερο προσωπικό και
οικογενειακό εισόδηµα. Σε περίπτωση σύγκρισης των προσωπικών και οικογενειακών εισοδηµάτων
ισοβαθµούντων υποψηφίων, θα λαµβάνεται υπ’ όψιν όχι µόνο το ύψος των ποσών των προσωπικών
και οικογενειακών εισοδηµάτων, αλλά και ο αριθµός των προστατευοµένων µελών των οικογενειών
των υποψηφίων.
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8. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν στo Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ.
δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν
από την ηµέρα επιλογής, αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή
τουλάχιστον «Κοσµία».
β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης του οικείου τµήµατος της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού
Πανεπιστηµίου περί του ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος και φοιτά σ’ αυτό.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού
ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι µεγαλύτερης των 36 ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος
δεν έλαβε ή δεν λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και
για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονοµία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν
εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεµήθη
προηγουµένως.
ε) Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και πιστοποιητικό
που αποδεικνύει τον αριθµό των προστατευοµένων µελών της οικογένειας. Για υποψηφίους άνω των
25 ετών το προσωπικό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδηµα, θα λαµβάνεται υπ’
όψη το οικογενειακό εισόδηµα το οποίο ορίζεται παρακάτω.
Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας της
επιλογής και δεν έχει προσωπικό εισόδηµα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.
1599/1986, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό
εισόδηµα και αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Το
οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(35.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για
κάθε επιπλέον προστατευόµενο τέκνο, σε οικογένειες µε άνω των δύο (2) προστατευοµένων τέκνων.
Οι αιτήσεις µαζί µε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς
«επί συστάσει και αποδείξει» µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
Σηµ.: H Ακαδηµία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως:
α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
Τα της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 σε
συνδυασµό µε τους όρους της δωρεάς του κ. Λουκιανού Νικολαΐδη.
Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – ∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση:
Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664736 και 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της
Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ
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