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ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 293/12-12-2016 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4334/30-12-2016 και αναρτήθηκε στην Διαύγεια ΑΔΑ: 711Η46ΨΖ2Ν-Υ8Ρ.
Το Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε μία από τις
κατευθύνσεις που προκηρύσσονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. H χρονική διάρκεια
φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Στο Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του
Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και
άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
Ν. 3685/08), καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Γίνονται, επίσης, δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, επί πλέον του αριθμού εισακτέων, ένας
υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού, στο πεδίο του Π.Μ.Σ. ή στο ευρύτερο αυτού επιστημονικό πεδίο κατά τα
εκάστοτε οριζόμενα από το Ι.Κ.Υ., καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού
κράτους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Κατά τα οριζόμενα
στο ίδιο άρθρο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, ο αριθμός των υποτρόφων της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να
αυξάνεται.
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της
Ισπανικής και της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2), ενώ οι αλλοδαποί υποψήφιοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές για την κατεύθυνση «Μετάφραση» οφείλουν να έχουν γνώση και
της ελληνικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας από τις 7/4/2017 έως και 8/6/2017 (Νέα προθεσμία). Κάθε
υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά σε μία κατεύθυνση της
επιλογής του. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, εντός της παραπάνω προθεσμίας,
ηλεκτρονικά μόνο, στη διεύθυνση: hispanicstudies@spanll.uoa.gr
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ






Αίτηση υποψηφιότητας - Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό έντυπο, το οποίο παρέχεται σε
ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, εντός της παραπάνω προθεσμίας,
ηλεκτρονικά μόνο, στη διεύθυνση: hispanicstudies@spanll.uoa.gr
Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές, οι οποίες παραδίδονται στην εξεταστική
επιτροπή την ημέρα της συνέντευξης, (κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. συναφών
γνωστικών αντικειμένων με αυτά της κατεύθυνσης που ο υποψήφιος επιθυμεί να
ακολουθήσει) με πρωτότυπη υπογραφή σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον
αποστολέα. Δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους αποφοίτους του
Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Οι υποψήφιοι που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική του
Ιουνίου οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση περάτωσης σπουδών την ημέρα των
εισαγωγικών εξετάσεων.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και κατά την εγγραφή των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
1. Αντίγραφο/α τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
2. Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων σπουδών από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων
(ΔΟΑΤΑΠ) για απόφοιτους ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Ισπανικής (για τους μη αποφοίτους τμημάτων
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή αντιστοίχων) και της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου
Β2).
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2) για
αλλοδαπούς υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την κατεύθυνση «Μετάφραση».
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται. Τα Πιστοποιητικά
γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών γίνονται δεκτά μόνον εάν συμπεριλαμβάνονται στα
αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Εισαγωγικές εξετάσεις
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την εξεταστική επιτροπή επιλογής των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που
πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης καλούνται σε γραπτή εξέταση εντός του χρονικού
διαστήματος 20/09/2017-29/09/2017, η ύλη της οποίας καθορίζεται σε επόμενη παράγραφο.
Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Η βαθμολόγηση των γραπτών (με καλυμμένο το
ονοματεπώνυμο των υποψηφίων) γίνεται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. με άριστα το 20. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ́ των δύο βαθμολογητών
ίση ή μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, γίνεται αναβαθμολόγηση από αναβαθμολογητές που
ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.
Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων.
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα
για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται
ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς
του.
γ) Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των
εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
ε) Κάθε υποψήφιος που αποχωρεί από την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει
δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για λόγους
υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του
βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται
σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών. Ο υποψήφιος που έχει μαζί του σημειώσεις
σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο, πλην αυτών που επιτρέπονται, ή
αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή
συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του
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συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο
απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή
ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που εμποδίζει με οποιοδήποτε
τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο
συγκεκριμένο μάθημα.
ζ) Οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και
καλύπτονται κατά τρόπο απόλυτο, από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των
επιτηρητών την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
η) Τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
θ) Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους. Τα γραπτά δοκίμια
των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής
του Π.Μ.Σ και της Γραμματείας, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
ι) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα και τα αναρτά στην
επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
2. Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στη γραπτή εξέταση καλούνται σε συνέντευξη από
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκ των οποίων
τουλάχιστον ένα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Η προφορική συνέντευξη, αφορά
θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της
κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Στη συνέντευξη αξιολογούνται, εκτός από την
ανταπόκριση του υποψηφίου στις ερωτήσεις της επιτροπής, η τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α
του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, τυχόν δεύτερο πτυχίο,
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.
Το κάθε μέλος της επιτροπής αξιολογεί κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογεί με συγκεκριμένο
αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 20. Η τελική βαθμολογία
της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της
επιτροπής συνέντευξης.
Κωδικοποιημένα τα κριτήρια αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
συνοψίζονται ως εξής:
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων διπλωματική ή πτυχιακή εργασία
Συνέντευξη
- Επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
- Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
- Διδακτορικό Δίπλωμα
- Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά
Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής

ΜΟΡΙΑ
Έως 60
Έως 10
Έως 5
Έως 20
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Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται, επίσης, δεκτοί. Οι ημεδαποί
υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι αλλοδαποί υπότροφοι κρίνονται κατά περίπτωση βάσει των όρων
της υποτροφίας τους.
Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή βάσει των
αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, της συνέντευξης και των υπολοίπων κριτηρίων και
επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε
σαράντα πέντε (45), δεκαπέντε (15) ανά κατεύθυνση. Ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία
της κατεύθυνσης πέντε (5) φοιτητές/τριες.
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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κατεύθυνση «Λατινοαμερικανικές Σπουδές»
Η εξέταση γίνεται στην ισπανική γλώσσα στην παρακάτω ύλη:
1. Civilización y cultura de América Latina desde la época precolombina hasta nuestros
días
2. Las guerras de independencia
3. Emancipación cultural
4. Romanticismo. Realismo. Naturalismo
5. Modernismo
6. Vanguardias
7. Poesía hispanoamericana
8. Narrativa hispanoamericana
9. Ensayo hispanoamericano
10. Teatro hispanoamericano
11. Textos representativos de todos los géneros literarios de todas las épocas de la
literatura hispanoamericana
Η χρήση λεξικού δεν επιτρέπεται.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Bellini, G. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Castalia 1997.
Fernández, Teodosio. Los géneros ensayísticos hispanoamericanos, Madrid: Taurus, 1990.
Kattan-Ibarra, Juan. Perspectivas culturales de Hispanoamérica. Lincolnwood: NTC Publishing
Group, US, 2008.
Malamud, Carlos. Historia de América. Tercera Reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
Oviedo, Miguel. Breve historia del ensayo hispanoamericano. Madrid: Alianza Editorial, 2007.
Sayers Peden, Margaret (ed.). The Latin American Short Story. Boston: Twayne Publishers,
1983.
Selden, Raman y otros. La teoría literaria contemporánea. 3a ed. Trad. de Blanca Gabriel
López Guix. Madrid: Ariel, 2001.
Shaw, Donald. Nueva narrativa hispanoamericana. Madrid: Cátedra, 1999.
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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κατεύθυνση «Μετάφραση»
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην:
1. Μετάφραση δημοσιογραφικού κειμένου από την Ισπανική προς την Ελληνική
2. Θεωρία της Μετάφρασης
Η χρήση λεξικού δεν επιτρέπεται.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
García Yebra, Valentín. Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos, 1997.
Munday, Jeremy. Introducing translation studies: theories and applications. London:
Routledge, 2001.
Newmark, Peter. About translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
Torre, Esteban. Teoría de la traducción literaria. Madrid: Síntesis, 1994.
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ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Η εξέταση γίνεται στην ισπανική γλώσσα στην παρακάτω ύλη:
1. La lingüística como ciencia. Su objeto de estudio y áreas de interés, sus fundamentos
epistemológicos y metodológicos, principales teorías lingüísticas a lo largo del s. XX y
principios del XXI.
2. Nociones fundamentales en los distintos niveles de estudio de la lengua española:
fonética, fonología, morfología, sintaxis, lexicografía, semántica y pragmática.
3. Lingüística aplicada. Ámbitos de estudio de la lingüística aplicada. El proceso de
adquisición y el proceso de aprendizaje de la lengua. Fundamentos teóricos y
metodológicos en la adquisición de segundas lenguas. Metodología en enseñanza de
segundas lenguas.
Η χρήση λεξικού δεν επιτρέπεται.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Alvar, M. (dir.). Introducción a la lingüística española. Madrid: Ariel, 2000.
Gass, S. y A. Mackey. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London-New
York: Routledge, 2013.
Griffin, K. Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. Madrid: ArcoLibros, 2005.
Lyons, J. Introducción al lenguaje y a la lingüística. Barcelona: Teide, 1984.
Pastor Cesteros, S. Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de
idiomas. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004.
Yule, G. El lenguaje. Madrid: Akal, 2006.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται επιτυχής
ολοκλήρωση των μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές
Σπουδές». Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής
παρακολούθηση κάποιου μαθήματος συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα.
Τα μαθήματα διεξάγονται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα από 15.00-21.00
(συμπεριλαμβάνονται Σάββατο ή και Κυριακή πρωί).
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το ποσό των 3000€
σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις, με την έναρξη κάθε εξαμήνου.
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να
χορηγούνται υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
Η υποτροφία δίδεται με τη διαλυτική αίρεση της επιτυχούς συμπλήρωσης και των 4
εξαμήνων σπουδών στο χρόνο που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας εάν
διαπιστωθεί από εκείνη ότι ο υπότροφος δεν τηρεί το χρόνο σπουδών, την επιτυχή
ολοκλήρωση των μαθημάτων ή δεν έχει παραδοθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές
Σπουδές». Σε αυτή την περίπτωση ο υπότροφος, ο οποίος κατά την έναρξη λήψης της
υποτροφίας οφείλει να έχει συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει την
αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της υποτροφίας όπως και της
ανάκλησής της, υποχρεούται να καταβάλει στο ακέραιο και τοις μετρητοίς, αμέσως μόλις του
γνωστοποιηθεί η ανάκληση της υποτροφίας του, το ποσό που αντιστοιχεί. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας του υποτρόφου, μπορεί να του αναγνωριστεί από τη
Συντονιστική Επιτροπή το δικαίωμα τμηματικής καταβολής του ανωτέρω ποσού, ατόκως σε 4
εξαμηνιαίες δόσεις. Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται και το ποσό δεν οφείλεται από τον
υπότροφο, αν ο υπότροφος αποδείξει, με όλα τα νόμιμα μέσα, ότι η αδυναμία ολοκλήρωσης
του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» οφείλεται σε σοβαρό πρόβλημα υγείας του ιδίου
αποκλειστικά.
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