ΠΡΟΣ ΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέση φωτογραφίας

Ημερ………………

ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

(Αναγράψτε το
ονοματεπώνυμο
στο πίσω μέρος της
φωτογραφίας και

Η αίτηση εκτυπώνεται και συμπληρώνεται χειρόγραφα και
υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά

συρράψτε την).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ………

…………………….

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρόγραμμα 2020-2021

(Συμπληρώνεται
από την Υπηρεσία)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………....
Έτος γέννησης: ……………....………. Τόπος γέννησης: …………………………………….
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: …………………….. Ημερ. εκδόσεως ……………
Εθνικότητα: …………………………... Ιθαγένεια: …………………………………………..
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Οδός ………………………………….. Αριθμός…………….
Ταχ. Κώδικας …………………. Πόλη: …………………… Τηλ…………………………….
Κινητό: ………………………… E-mail: ……………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο πατέρα: …………………………………………………………………….
Επάγγελμα πατέρα: …………………………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο μητέρας: …………………………………………………………………...
Επάγγελμα μητέρας: ………………………………………………………………………….
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας γονέων: Οδός: ………………………….. Αριθμός: ………..
Ταχ. Κώδικας: …………………………………… Πόλη: …………………………………..
Όνομα συζύγου: ………………………………………………………………………………
Επάγγελμα συζύγου: …………………………………. Αριθμός τέκνων: …………………..
Υποβάλλετε αίτηση στο Ίδρυμα Μεντζελόπουλος για πρώτη φορά: ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αν ΝΑΙ πότε υποβάλλατε αίτηση; ……………………………………………………………..
Για ποιο επίπεδο σπουδών; …………………………………………………………………...
Έχετε λάβει υποτροφία ή έχετε υποβάλλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας σε κρατικό ή ιδιωτικό
Ίδρυμα/Οργανισμό, για τον ίδιο σκοπό; Εξηγείστε αναλυτικά.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Τμήμα αποφοίτησης; ............................................................................
Βαθμός αποφοίτησης: ............................
Έτη σπουδών συνολικά ..........................
Τίτλος Μεταπτυχιακού (Για υποψήφιους Διδάκτορες)…………………

Ποιες σπουδές θα πραγματοποιήσετε με την αιτούμενη υποτροφία;
Επίπεδο Σπουδών: Master Διδακτορικό 
Επιδιωκόμενος τίτλος σπουδών: …………………………………………………………………………..
Διάρκεια του κύκλου σπουδών (μήνες/έτη): ………………………………………………………………
Ειδίκευση: ………………………………………………………………………………………………….
Τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος: ………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία της εγγραφής για τις σπουδές που αιτείστε:……………………………………………………
Πόσος χρόνος σας απομένει μέχρι τη απόκτηση του τίτλου σπουδών (διάρκεια σε μήνες) ;
……………………………………………………………………………………
Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε;
1………………………………… 2………………………………….. 3…………………………………
Έχετε τύχει άλλης υποτροφίας στο παρελθόν: ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αν ναι, αναφέρετε το χορηγό της υποτροφίας ή βραβείου, την χρονολογία καθώς και το επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Δημοσιεύσατε επιστημονικές εργασίες και ποιές:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Περιουσιακά στοιχεία και πόροι όπως δηλώθηκαν βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
της εφορίας:
Προσωπικά εισοδήματα: …………………………………………………………
Οικογενειακά εισοδήματα (Συμπληρώνετε όπου είναι απαραίτητο)
Πραγματικό συνολικό εισόδημα πατέρα και μητέρας (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, βοηθήματα κλπ):
………………………………………………………
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Τεκμαρτό εισόδημα πατέρα και μητέρας (από ακίνητα και διαβίωση) ………………………
Ακαθάριστό εισόδημα πατέρα και μητέρας από ελευθέρια επαγγέλματα ………………………
Περιουσιακά στοιχεία, προσωπικά και οικογενειακά όπως φαίνονται στο Ε9 (συνοπτικά και
ονομαστικά. Π.χ. 2 διαμερίσματα συνολ. 170μ2, 1 οικόπεδο 750μ2, 10 στρέμματα καλλιεργήσιμα
χωράφια).
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Οικογενείας:………….....................Δ.Ο.Υ……………….…….
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) υποψηφίου: …………………….Δ.Ο.Υ……………………....
Ποινικό Μητρώο:

α) εκκρεμεί ποινική δίωξη;............Ναι  …………Όχι 
β) εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση; …Ναι  ….. Όχι 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις, που διέπουν τις
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ»
Υποχρεωτικά υποβάλλω τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα έντυπη Αίτηση – Δήλωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία ……………..
(Η αίτηση εκτυπώνεται και συμπληρώνεται χειρόγραφα και υποβάλλεται σε φάκελο μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά).
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη και συραμμένη στο έντυπο της
Αίτησης – Δήλωσης……………………………………………….......................... ..........……..
3. Κείμενο το πολύ μιας σελίδας στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους
οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη. ..............................…………………...……………
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνω άλλη οικονομική βοήθεια …………………...……………
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2020 της οικογένειάς μου και εμού του ιδίου
(οικονομικό έτος 2019). Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος ο/η υποψήφιος/α υπότροφος
ή η οικογένειά του/της να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, προσκομίζει βεβαίωση της
οικείας εφορίας.…….............……….............................……….......................................
6. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων του 2020 (Ε1) της οικογένειας μου και εμού του
ίδιου..............................................................................................................................
7. Αντίγραφο του Ε9 της οικογένειας μου και εμού του ίδιου (έτους 2020)……...........................
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (Αποδείξεις
ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.) .................................................………………….……
9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας……………………………………………………….……
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10. Μία συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ …………………………………………………….…
11. Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα παρακολουθήσω το ΜΔΕ ή θα εκπονήσω τη
διδακτορική διατριβή ……………………………………………………………………………
12. Υπόμνημα (σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου
προγράμματος
ΜΔΕ
ή
το
προτεινόμενο
θέμα
της
διδακτορικής
διατριβής…………………………………………………………………………………………
13. Αντίγραφο αναλυτικών βαθμολογιών (πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχίου και
ΜΔΕ για τους υποψήφιους διδάκτορες) …………………………………………………………
14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν λάβει άλλον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (Master ή Διδακτορικό Δίπλωμα αντίστοιχα)…..……………
15. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής τους θα γίνεται
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών…..…………………………………………
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν
επιστρέφονται.
(Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το φάκελό του στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, (Α κτίριο, ισόγειο, στο
βάθος του εξωτερικού διαδρόμου), εντός της προθεσμίας και ώρας που αναγράφεται στην προκήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Εάν ο υποψήφιος αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος το φάκελό του, μπορεί να τον ταχυδρομήσει. Σε αυτή την περίπτωση η
σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να αναγράφει καθαρά την ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την
προθεσμία που έχει ανακοινωθεί).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΗ

 ΕΛΛΙΠΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………...

Ημερομηνία: ………………………..
Υπογραφή: ………………………….
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