ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΚ.ΒΙΔΑΛΗ 2005-2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κληροδοτήματος Αικατερίνης
Βιδάλη» προκηρύσσει διαγωνισμό, για την ανάδειξη δύο (2)
υποτρόφων, φοιτητών Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου ή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και το
μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00)
ευρώ για βασικές σπουδές.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9.30 π.μ., στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας
αριθμός 20.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής
τους στο διαγωνισμό, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, μέχρι τις
28 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη, στη Γραμματεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του «Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη», κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις
9 π.μ. έως τις 3 μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το
«Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη», που εδρεύει στα Γραφεία της
Ε.Σ.Η.Ε.Α., στην οδό Ακαδημίας αριθμός 20, τηλ. 36.32.601-5
(υπεύθυνη η Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής, κ. Αριάδνη
Ζάχου – υπάλληλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α.  5ος όροφος).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με την παράκληση να αναρτηθεί.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ»
1. Το «Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη», που διοικείται από το
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων

Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), προκηρύσσει διαγωνισμό για
την ανάδειξη δύο (2) υποτρόφων, φοιτητών Τμημάτων
Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού, για
το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
2. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές Τμημάτων
Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). και συγκεκριμένα
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παντείου
Πανεπιστημίου.
3. Οι χορηγούμενες από το Κληροδότημα υποτροφίες διαρκούν
δώδεκα (12) μήνες.
4. Η έναρξη των υποτροφιών συμπίπτει με την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους και λήγει με το πέρας του.
Α.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι

πρέπει

απαραιτήτως να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ελληνική υπηκοότητα
2. Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 25 ετών (ημερομηνία συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους
προκήρυξης του διαγωνισμού).
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναστολή
κατάταξης.
5. Να έχουν εγγραφεί ως φοιτητές σε έτος φοίτησης, ενός από τα
παραπάνω Τμήματα και να μην έχουν περατώσει τη φοίτησή τους.
Και
6. Να μην έχουν ξαναπάρει υποτροφία για δημοσιογραφικές
σπουδές από το «Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη» ή από το
«Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.) ή από οποιοδήποτε άλλο
Ίδρυμα.
Β.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά, από τα οποία και μόνο αποδεικνύεται ότι

συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2006, στη Γραμματεία του
Διοικητικού Συμβουλίου του «Κληροδοτήματος Αικατερίνης
Βιδάλη», οδός Ακαδημίας αριθμός 20 – Αθήνα Τ.Κ. 106 71.
1. Αίτηση συμπληρωμένη σε έντυπο που χορηγείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος, η οποία απαραίτητα
πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά.
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α ή Β.
4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, που να
πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές
ή έχει λάβει αναστολή κατάταξης.
5. Βεβαίωση του Τμήματος Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν
εγγραφεί ως φοιτητές σε έτος φοίτησης και δεν έχουν περατώσει
τη φοίτησή τους.
6. Συστατικές επιστολές δύο (2) Καθηγητών του Τμήματος στο
οποίο φοιτούν.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν πάρει
υποτροφία από το «Κληροδότημα Αικατερίνης Βιδάλη», από το
Ι.Κ.Υ. ή από άλλο Ίδρυμα για δημοσιογραφικές σπουδές και ότι
υποχρεούνται να περατώσουν με επιτυχία τη φοίτησή του έτους,
για τις οποίες έλαβαν την υποτροφία, μέσα στα χρονικά όρια που
ο νόμος επιβάλλει. Και
8. Βιογραφικό σημείωμα.
Γ.- ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Τα όργανα εποπτείας του Κληροδοτήματος ελέγχουν την πρόοδο,
το ήθος και τη συνέπεια των υποτρόφων, όσον αφορά τις
υποχρεώσεις τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος έχει το δικαίωμα
να αποφασίσει κατά την κρίση του την ανάκληση και οριστική
διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμήσει ότι συντρέχουν λόγοι
που το επιβάλλουν και οι οποίοι αναφέρονται στην επίδοση, την
πρόοδο, το ήθος και γενικά τη συμπεριφορά του υποτρόφου.
3. Κάθε παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων του υποτρόφου δίνει
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος το δικαίωμα να

απαιτήσει την επιστροφή όλων ανεξαιρέτως των εξόδων που έχουν
καταβληθεί για την φοίτησή του.
Δ.- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται μετά από προφορικές και
γραπτές εξετάσεις ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, που ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη χορήγηση
υποτροφιών.
2. Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται από την Εξεταστική
Επιτροπή την ίδια ημέρα για όλους τους υποψήφιους, χωριστά για
τον καθένα. Εάν χρειαστεί, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να
διακόψει την προφορική εξέταση των υποψηφίων για άλλη μέρα.
3. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ημέρα με τις
προφορικές και μετά από αυτές, εκτός εάν η Εξεταστική Επιτροπή
διέκοψε τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων για άλλη ημέρα,
οπότε οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται την ημέρα αυτή και μετά
το τέλος των προφορικών εξετάσεων. Η Εξεταστική Επιτροπή όμως
μπορεί, μετά το πέρας των προφορικών εξετάσεων, να ορίσει άλλη
ημέρα για τη διενέργεια των γραπτών.
4. Η Εξεταστική Επιτροπή επιλέγει για τις γραπτές εξετάσεις
διπλάσιο αριθμό θεμάτων, από εκείνα στα οποία θα διαγωνιστούν
οι υποψήφιοι. Τα θέματα αυτά αριθμούνται μαζί με ισάριθμους
κλήρους με αντίστοιχους αριθμούς, οι οποίοι τοποθετούνται σε
κληρωτίδα. Ένας από τους διαγωνιζομένους βγάζει ένα και μόνο
κλήρο για κάθε θέμα, το οποίο αντιπροσωπεύει το υποχρεωτικό
για όλους τους υποψήφιους θέμα διαγωνισμού. Αν το θέμα
αποτελείται από περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Ένσταση για το θέμα που κληρώθηκε μπορεί να υποβληθεί από
διαγωνιζόμενο ή διαγωνιζόμενους 10 λεπτά, το πολύ, μετά την
πλήρη εκφώνησή του και μόνο με το αιτιολογικό, ότι το θέμα
προέρχεται από ύλη που δεν έχει οριστεί για εξέταση.
6. Αφού εκφωνηθούν τα θέματα, ορίζεται από την Επιτροπή
χρονική προθεσμία επεξεργασίας τους, η οποία δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη από τέσσερις (4) ώρες.
7. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται, είτε στον ίδιο για όλους
τους διαγωνιζόμενους χώρο, είτε σε ξεχωριστό για καθέναν τους
και υπό την εποπτεία ενός μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής.

8. Οι διαγωνιζόμενοι κατά τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούν
λευκές κόλλες διαγωνισμού, που το ονοματεπώνυμό τους έχει
καλυφθεί με αδιαφανές χαρτί, χρώματος βαθύ μπλε. Οι
διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν όλοι στυλό ίδιου χρώματος.
Οποιοδήποτε σημάδι στην κόλλα, που πιθανόν αποκαλύπτει την
ταυτότητα του διαγωνιζομένου ή δημιουργεί βάσιμη υπόνοια
αντιγραφής, δίνει το δικαίωμα στην Εξεταστική Επιτροπή να
διακόψει το διαγωνισμό για τον υποψήφιο και να μηδενίσει το
γραπτό του.
9. Οι υποψήφιοι που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται,
αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με διάφορους τρόπους, όχι μόνο
μηδενίζονται και αποκλείονται από το διαγωνισμό, αλλά
αποκλείονται οριστικά και από μελλοντικά προγράμματα
υποτροφιών του Κληροδοτήματος.
10. Μετά την πάροδο του χρόνου που όρισε η Εξεταστική Επιτροπή
για την επεξεργασία των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, το
μέλος της το οποίο εποπτεύει τις εξετάσεις συγκεντρώνει τις
κόλλες διαγωνισμού και τις παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη για
βαθμολόγηση.
Ε.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Όλα τα θέματα του διαγωνισμού θεωρούνται κύρια.
2. Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι από το μηδέν (0) έως το
είκοσι (20). Βάση της βαθμολογίας θεωρείται το δέκα (10).
Υποψήφιος που δε θα λάβει σε ένα θέμα
συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα υποτρόφων.

τη

βάση,

δε

3. Κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τόσο κατά την
προφορική όσο και κατά την γραπτή εξέταση, βαθμολογεί το θέμα
το οποίο εξετάζει, ο δε βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος
της προφορικής και γραπτής βαθμολογίας.
4. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε σε κάθε θέμα
τουλάχιστον τη βάση (10) και έχει συγκεντρώσει μέσο όρο
βαθμολογίας και για τα τέσσερα (4) θέματα τουλάχιστον
δεκατέσσερα (14).
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των διαγωνισθέντων γίνεται κλήρωση.
6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, συντάσσεται
πίνακας, στον οποίο αναγράφονται με τη σειρά βαθμολογίας όλοι
όσοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, εκείνοι από αυτούς που

πέτυχαν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποτροφιών που έχει
προβλεφθεί να χορηγηθούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού,
καθώς και εκείνοι που προκρίθηκαν για να λάβουν υποτροφία.
7. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους δεν πέτυχαν κατά τις
εξετάσεις ή πέτυχαν αλλά δεν έλαβαν υποτροφία, μπορούν να
πάρουν μέρος σε επόμενο διαγωνισμό, δίνοντας εξετάσεις σε όλη
ανεξαιρέτως την εξεταστέα ύλη και αφού προηγουμένως ανανεώσουν
τα δικαιολογητικά τους.
ΣΤ.- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά :
1. Στη δημοσιογραφική ανάπτυξη θέματος από την τρέχουσα
ειδησεογραφία.
2. Στην πολιτική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
3. Στις γενικές αρχές της σύγχρονης οικονομίας.
4. Στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
Ζ.- ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1. Η χορήγηση και καταβολή της υποτροφίας αρχίζει μετά την
επιτυχή εξέταση του υποψηφίου και αφού έχει συμπεριληφθεί στον
πίνακα υποτρόφων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει καταθέσει όλα
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα έχει υπογράψει σύμβαση
ότι αποδέχεται την υποτροφία, τους όρους με τους οποίους αυτή
χορηγείται καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, που σκοπό έχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία του Κληροδοτήματος.
2. Η μηνιαία υποτροφία, την οποία χορηγεί το Κληροδότημα σε
καθέναν από τους υποτρόφους ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00)
ευρώ για βασικές σπουδές και καταβάλλεται εφάπαξ μετά το πέρας
των σπουδών για τις οποίες χορηγήθηκε.
Η.- ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το «Κληροδότημα
Αικατερίνης Βιδάλη», που εδρεύει στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α.,
στην οδό Ακαδημίας αριθμός 20, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, τηλ.
3632601-5, υπεύθυνη η υπάλληλος η κ. Αριάδνη Ζάχου.

