ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΥΙΨΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ «ΓΕΨΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ»
Το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών θα χορηγόςει κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ
2017-2018, δύο ετήςιεσ (2) υποτροφίεσ ςε δύο άπορουσ φοιτητέσ του Οικονομικού
Πανεπιςτημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπήσ ςε βϊροσ των εςόδων του
Κληροδοτόματοσ Γεωργύασ Νικολακοπούλου..
Το ποςό εκϊςτησ υποτροφύασ ανϋρχεται ςτα 300 ευρώ μηνιαίωσ, ότοι ςυνολικϊ 3.600
ευρώ και αφορϊ ςτην κϊλυψη του ακαδημαώκού ϋτουσ 2017-2018 και ειδικότερα ςτο
χρονικό διϊςτημα από 1-9-2017 ϋωσ και 31-8-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν ςτο γραφεύο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.,
Πατηςύων 76 – Αθόνα, Τ.Κ. 104 34, μϋχρι και την Σρίτη, 27/03/2018 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. 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») για το φορολογικό ϋτοσ 2016 (υποβολό
εντόσ ημερολογιακού ϋτουσ 2017) 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»), για το φορολογικό ϋτοσ 2016, 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
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θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ότι δεν ϋχει ατομικό περιουςύα και δεν υποβϊλλει
ςχετικό δόλωςη.
5. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ τελευταύου εξαμόνου.
6. Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου, εκδοθϋν τουσ τελευταύουσ τρεισ 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 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 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. Α.Ε. (Κεφαλληνύασ 46, τηλ. 210-8203726).
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
τηλεφωνικϊ ςτο τηλ. 210 8203726, κ. Όλγα Μϊνου.
Για την Εταιρεία Αξιοποίηςησ &
Διαχείριςησ τησ Περιουςίασ του Ο.Π.Α. Α.Ε.

Βλάςιοσ ταθακόπουλοσ
Διευθύνων ύμβουλοσ
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