ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΨΝ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΣΟ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ «ΥΑΙΔΨΝΑ Γ. ΦΑΣΖΗΓΕΨΡΓΙΟΤ»
Το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών θα χορηγόςει κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 20192020, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία ςε ϋναν αριςτεύςαντα ϊπορο απόφοιτο από κϊθε
Τμόμα του, που αποφούτηςε κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-2019 ςε βϊροσ των
εςόδων του Κληροδοτήματοσ «Υαίδωνα Γ. Φατζηγεωργίου». Το ποςό εκϊςτου
βραβεύου ανϋρχεται ςε 500,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να αποςτεύλουν ςτο γραφεύο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.,
Πατηςύων 76 – Αθόνα, Τ.Κ. 104 34, μϋχρι και την 30/11/2020 και ώρα:15:00, αίτηςη
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. Αντύγραφο πτυχύου ό βεβαύωςη ολοκλόρωςησ ςπουδών από το Οικονομικό
Πανεπιςτόμιο Αθηνών, από τα οπούα θα προκύπτει βαθμόσ αποφούτηςησ ύςοσ ό
ανώτεροσ του 8,5/10
3. Αναλυτικό κατϊςταςη βαθμολογύασ από το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών
από την οπούα θα προκύπτει ο ακριβόσ αριθμητικόσ βαθμόσ του Πτυχύου του
υποψηφύου
4. Το Τελικό Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα Φορολογύασ Ειςοδόματοσ («Πρϊξη
Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου») καθώσ και τη ςχετικό Φορολογικό Δόλωςη
για το φορολογικό ϋτοσ 2018 (υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2019) 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 ν. 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 2018 (υποβολό εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2019), του ατόμου
που ϋχει ωσ προςτατευόμενο μϋλοσ τον υποψόφιο.

5. 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.
6. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ εκδοθϋν τουσ τελευταύουσ ϋξι μόνεσ
πριν την υποβολό τησ αύτηςησ.
7. Υπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86, με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ςτην
οπούα θα δηλώνει ότι:
Α. αποδϋχεται ανεπιφύλακτα 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. Το πλήρεσ κείμενο 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. A.E. (Πατηςύων 80, τηλ. 210-8203818).
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
τηλεφωνικϊ ςτο τηλ. 210 8203818, κ. Οικονομύδη Στϋλιο.

Για την Εταιρεία
Αξιοποίηςησ & Διαχείριςησ τησ
Περιουςίασ του Ο.Π.Α. A.E.
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ύμβουλοσ

