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  Διαχειριστική Επιτροπή της Κληρονομίας Ανδρέα
Γαζή - δύο (2) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτε ...

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 50 Ημερομηνία
έκδοσης:

02-11-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

353.23 cm² Κυκλοφορία: 10340

Θέματα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΕΡ546ΨΖ2Ν-ΩΧΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή τηε Κληρονομίαε Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το 
Πανεπιστημιακό έτοε 2022-2023 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματοε 
Ανδρέα Γαζή: δύο (2) ετήσιεε υποτροφίεε σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχι- 
ακέε σπουδέε σε τουλάχιστον πτυχιούχουε Νομικήε Σχολήε ή Σχολήε συναφών 
σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοε. 
Οι υποτροφίεε θα δοθούν για μεταπτυχιακέε σπουδέε κατά προτεραιότητα με την 
ακόλουθη σειρά: α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου, Β. του αρχαίου ελληνι
κού (και όχι ελληνιστικού) δικαίου, γ. του Βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού) 
δικαίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγωε λατινικά ή αρχαία ελληνικά 
και τη γλώσσα του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματοε σπουδών που 
θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί 
υποψήφιοι για τη σπουδή τηε ιστόρισε του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίεε 
μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούε αποκλειστικά κλάδουε, 
περιλαμΒανομένηε και τηε κοινωνιολογίαε του δικαίου.
Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίαε ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τιε νόμιμεε 
κρατήσειε). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση τηε Επιτρο- 
πήε, για ένα (1) ακόμη έτοε μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτουε σπουδών 
των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του 
Κληροδοτήματοε.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει 
με κριτήρια: την επιστημονική τουε επίδοση, όπωε προκύπτει από τουε τίτλουε 
σπουδών, την αναλυτική Βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρηθεί 
πρόσφορο για τη διαμόρφωση τηε γνώμηε τηε Επιτροπήε.
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν την Βεβαίωση εγγραφήε τουε και 
στη συνέχεια εξαμηνιαία έκθεση προόδου συνοδευόμενη από επιστολή του 
Καθηγητή, με τον οποίον συνεργάζονται, και, στο τέλοε τηε περιόδου, για την 
οποία χορηγήθηκε η υποτροφία, τον τίτλο ή, σε περίπτωση που η διάρκεια 
μεταπτυχιακών σπουδών προΒλέπεται από τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου 
μεγαλύτερη από τη διάρκεια τηε υποτροφίαε, πλήρη απολογισμό των σπουδών 
τουε μέχρι το χρονικό σημείο λήξεωε τηε υποτροφίαε.
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διαχειριστική Επιτροπή 
χωρίε καθυστέρηση κάθε τυχόν διακοπή, αναστολή, αναβολή έναρξηε και κάθε 
αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τουε, καθώε και να τηρούν 
επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίαε τουε στην Διαχειριστική Επιτροπή 
τουλάχιστον για πέντε (5) έτη μετά την λήψη τηε υποτροφίαε.
Μέσα στο σώμα και στην πρώτη σελίδα τηε διδακτορικήε διατριβήε ή τηε διπλω- 
ματικήε εργασίαε που εκπονείται στο τέλοε του μεταπτυχιακού προγράμματοε 
σπουδών, για το οποίο χορηγήθηκε π υποτροφία, θα πρέπει να αναφέρεται: 
«Με υποτροφία του Κληροδοτήματοε Καθηγητή Ανδρέα Γ αζή για το έτοε...».

Αντίγραφο τηε εκπονηθείσαε διδακτορικήε διατριβήε ή διπλωματικήε εργασίαε 
κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη τηε Νομικήε Σχολήε του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αμέσωε μετά το πέραε των μεταπτυχιακών σπουδών 
του υποτρόφου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να καλεί προε ενημέρωσή τηε, πριν από τη χορή
γηση των υποτροφιών, τόσο τουε υποψηφίουε για τη χορήγηση τηε υποτροφίαε 
όσο και τουε δικαιούχουε υποτροφίαε προε ενημέρωσή τηε για την πορεία των 
σπουδών τουε, οποτεδήποτε καθ' όλο το διάστημα, για το οποίο θα χορηγείται 
η υποτροφία. Επίσηε, η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση 
τηε υποτροφίαε, εάν κατά την κρίσπ τηε παύουν να πληρούνται οι όροι, υπό τουε 
οποίουε αυτή χορηγήθηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 06/12/2022 αίτηση με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστρια- 
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστημίου 30,10679 Αθήνα). 
Η αίτηση υποβάλλεται:
α) ιδιοχείρωε ή ταχυδρομικώε με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέε, 
προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποΒολήε τηε αίτησηε 
(η αίτηση ανακτάται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο «Υποτροφίεε και Βραβεία» (αίτηση 
υποτροφίαε για μεταπτυχιακέε σπουδέε με επιλογή) ή 
β) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
httpsy/eprotocol.uoa.gr (η είσοδοε γίνεται με κωδικούε TAXIS του υποψηφίου 
και στη συνέχεια τη διαδρομή «Νέα αίτηση-Λοιπέε αιτήσειε-Αίτηση υποτροφίαε 
μεταπτυχιακού φοιτητή»),
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1 .Ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακήε κατάστασηε, από το οποίο να προ
κύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών).
2. Αντίγραφο πτυχίου με Βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώε» και πιστοποιητικό με 
ακριβή Βαθμολογία πτυχίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν υπο
τροφία για τιε ίδιεε σπουδέε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή 
δωρεά (δηλαδή και για τιε παρούσεε σπουδέε και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, 
προηγούμενεε αντίστοιχα μεταπτυχιακέε ή διδακτορικέε σπουδέε) και ότι δεν 
έχουν χάσει από δική τουε υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. Επίσηε, ότι 
έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τουε όρουε τηε παρούσαε προκήρυξηε.
4. Για άρρενεε υποψήφιουε πιστοποιητικό στρατολογίαε, από το οποίο να προκύπτει 
ότι εκπλήρωσαν τιε στρατιωτικέετουε υποχρεώσειε ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από 
αυτέε ή έχουν τύχει αναΒολήε, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για 
μεταπτυχιακέε σπουδέε. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο 
στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή τηε σύμβασπε τηε υποτροφίαε τουε, 
διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.
5. Πτυχίο ξένηε γλώσσαε.
6. Βεβαίωση εγγραφήε σε μεταπτυχιακό-διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε 
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτοε 2022-2023. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζπτείται αυτεπάγγελτα.
Περισσότερεε πληροφορίεε δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Υποτροφιών και 
Βραβείων (Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, τηλ. 2103689132-4).

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022
Η Διαχειριστική Επιτροπή Τα Μέλη

Η Πρόεδροε τηε Διαχειριστικήε Καθηγητήε
Επιτροπήε Χαράλαμποε Παμπούκηε

Καθηγήτρια Καθηγήτρια
Δήμητρα Παπαδοπούλου Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
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