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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                    
Γενική Διεύθυνση  : Οικονομικών Υπηρεσιών                                      
Διεύθυνση               : Περιουσίας και Προμηθειών 
Τμήμα                     : Κληροδοτημάτων 
Κληροδότημα         : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»                               010/001/2017       
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4343/1964 δημόσια διαθήκη του 
Δημητρίου Τσιακμακόπουλου και τις αποφάσεις : 
α) υπ΄αριθμ. 9111/2002, 8579/2005, 4484/2010 και 6766/2013 του Εφετείου Αθηνών με τις οποίες τροπο-
ποιήθηκε όρος της παραπάνω διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου όσον αφορά το όριο του οικογενει-
ακού εισοδήματος των υποτρόφων του κληροδοτήματος 
β) την απόφαση αριθμ. Πρωτ. 1025961/624/Β0011/27.04.1989 του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την 
αύξηση του αριθμού των υποτρόφων σε τριάντα (30) συνολικά (20 υποτροφίες σε καταγόμενους από τη 
Θεσσαλονίκη και 10 σε καταγόμενους από την Έδεσσα) 
 

ανακο ι νών ε ι  
τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής-  τριάντα  (30 )  συνολικά υποτροφιών : 
α) Είκοσι  (20)  υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο Θεσσαλονίκης και   
β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο της Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους    
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου, 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από την καταγωγή (Δήμο Θεσσαλονίκης ή Δήμο 
Έδεσσας) θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών.  
2. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης οι καταγόμενοι από το Δήμο Θεσσαλονί-

κης ή από Λύκειο του  Δήμου της Έδεσσας οι καταγόμενοι από το Δήμο της Έδεσσας. 
3. Να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2016 -

2017. 
4. Να προέρχονται από  οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο 

κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 
25.000,00€ (άρθρο 15 Ν.4172/13), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους 
εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους. 

5. Να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι  για τη χορήγηση της υποτροφίας κληρ/τος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου θα πρέπει να 
υποβάλουν μέχρι  28/02/2017 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου 
Κ.Καραθεοδωρής (Διοίκησης)  γραφείο 211), τηλ: 2310/995214, φαξ: 2310/995213, αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικά συνοδευόμενη από τα   παρακάτω δικαιολογητικά : 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
  α) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία,   
κληροδοσία ή Δωρεά  

  β) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία  
• Επίσημο Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα  του Α.Π.Θ. ακαδ.έτους 2016-2017  
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων) 
• Aντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου του Δήμου  της Έδεσσας ή του Δήμου της Θεσσαλονίκης 
• Aντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του 

υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 18/23.8.1941), β) η ηλικία του υποψηφίου όχι μεγαλύτερη 
των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες  ή για υπαλλήλους του Δη-
μοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., γ)  η καταγωγή του υποψηφίου από το Δήμο Έδεσσας ή από το Δήμο  Θεσ-
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σαλονίκης  είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του υποψηφίου. (Το πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης που  θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύ-
πτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / για-
γιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου).  
Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον υποψήφιο υπότροφο λόγω κα-
λύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.  

• Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2015 που αφορά εισοδήματα έτους 2015 της 
οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου  εφόσον διαθέτει εισόδημα και έχει υποχρέω-
ση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  
Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν  φο-
ρολογείται.  

• Πρόσφατη Δήλωση  Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου, 
συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά  και δεν έχουν 
τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων.   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής τους ως υποτρόφων  θα αναρτηθεί στις 
πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων  
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ   
Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του Α.Π.Θ. 
Δημήτριος Τσιακμακόπουλος και αποτελείται από το Μητροπολίτη, το Δήμαρχο και το Λυκειάρχη της 
Θεσσαλονίκης ή της Έδεσσας ανάλογα με την καταγωγή του υποψηφίου  και εν συνεχεία η σχετική απόφαση 
θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την 
τροποποίηση της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής με την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοι-
νώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.klirodotimata.web.auth.gr./ υποτροφίες/ αποτελέσματα.  
Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. 
 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Το ποσό  της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από την Έδεσσα στο ύψος  των 
τριακοσίων είκοσι  ευρώ και ογδόντα λεπτών (320,80 €) ευρώ  το μήνα και στο ύψους των  διακοσίων ογδόντα 
εννέα ευρώ και  εξήντα πέντε λεπτών  (289,65€) για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.  
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά  μήνες  το χρόνο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών και θα καταβάλλεται κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., 
σε λογαριασμό του υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν 
προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του υποτρόφου).  
Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο υπότροφος υποχρεούται 
να υποβάλλει αίτηση – δήλωση ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του και το επόμενο έτος (αρθ. 25 παρ. 2 Κ.Δ. 
18/23-8-1941) 
 
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 (Σεπτέμβριο 2016) και  θα διαρκέσει 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά  στο 
Α.Π.Θ.  (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών)  με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους 
όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του. 
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος, προσκομίζει 
απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο 
των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου έτους, η οποία  ικανοποιητική επίδοση 
στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 ( απόφαση αριθμ. Πρωτ. .29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.) 
όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος δηλαδή, εάν έχει  περατώσει το 
πρώτο έτος σπουδών δικαιούται να οφείλει ν+1=2 μαθήματα, εάν έχει περατώσει δεύτερο έτος ν+1=3 
μαθήματα, εάν έχει περατώσει τρίτο έτος ν+1=4 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα 
κ.λ.π.. Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει 
από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.  

 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του δεν είναι ικανοποιητική  (η επίδοση των σπουδών στοιχειοθε-
τείται με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.- όπου ν το 
έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος), 
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου, 
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει 
το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να 
επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε  μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη 
αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39), 
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για 
τις ίδιες σπουδές,  
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, 
στ) ο υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση 
της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ., 
ζ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους, 
η) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος,  
θ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος. 
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίω-
σης υπέρ του υποτρόφου. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  
Ο υπότροφος, υποχρεούται  να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα ( 1) χρόνο  το αργότερο 
από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών  στο Τμήμα φοίτησης.  
Διαφορετικά, αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο, θα αναγκαστεί να επιστρέψει 
στο κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία μέχρι τότε (άρθρο  60 Α.Ν 2039/39). 
 
Σημείωση:  Με την επιφύλαξη  του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013  περί ειδικών –μεταβατικών  και 
τελικών διατάξεων.                                                                                                                   

                                                                                                         
 
                                                                                                     Θεσσαλονίκη: 26/11/20176 
 
 
                                                                     Με εντολή Πρύτανη 

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

                                                         ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                           
Γενική Διεύθυνση  : Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση               : Περιουσίας και Προμηθειών 
Τμήμα                     : Κληροδοτημάτων 
Κληροδότημα         : «Κωνσταντίνου Κατσέα»                                                        015/003/2017 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- μίας (1) 
υποτροφίας εξωτερικού σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών: Θετικών Επιστημών, 
Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Υγείας από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου 
Κύκλου (διδακτορικές) σε θετικές επιστήμες.  
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:  
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 να έχουν τύχει βαθμού «άριστα» στο πτυχίο τους (8.50 και πάνω), 
 να διαθέτουν οικονομική αδυναμία (στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών 
τους στο εξωτερικό), 

 να κατάγονται από τη Μακεδονία και 
 να έχουν διαπρέψει σε επιστημονική επίδοση και ήθος. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι  28/02/2017 αίτηση 
στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 
2310/99-5214, ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη 
από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο πτυχίου με το βαθμό « Άριστα» ή βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης ότι έχει εκπληρώσει 
όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για τη λήψη του πτυχίου του με το βαθμό άριστα. 

 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων). 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του 
υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 18/23.8.1941), β) η ηλικία του υποψηφίου όχι μεγαλύτερη 
των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες  ή για υπαλλήλους του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., γ)  η καταγωγή του υποψηφίου από τη Μακεδονία και είτε από την πατρική 
είτε από την μητρική γραμμή του υποψηφίου. (Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που  θα 
προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα 
(του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και 
ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου). Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από 
τον υποψήφιο υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.  

 Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2015  που αφορά εισοδήματα έτους 2015 της 
οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, 
ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.  

 Πρόσφατη Δήλωση  Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου, 
συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά  και δεν έχουν 
τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

 Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. 
πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κλπ). 

 Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών 
του υποψηφίου, του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό). 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύματα και λοιπά 
αποδεικτικά της επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου στοιχεία. 

 Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της  σχολής 
φοίτησης του υποψηφίου με επίσημη μετάφρασή του.  

 Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων) του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει 
ότι:  

α) αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης, 
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β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία 
ή δωρεά και 
γ) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα. 
Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν 
λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από το κληροδότημα  «Κων/νου Κατσέα » ή 
από άλλο κληροδότημα. 
Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στις 
πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση   
www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει αρχικά από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. με βάση τις παραπάνω 
προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της 
απόφασης αυτής. 
Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων από τη Σύγκλητο θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του 
Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  www.klirodotimata.web.auth.gr. 
Από την ημερομηνία της παραπάνω ανάρτησης και μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών γίνονται δεκτές 
τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της επιλογής. 
Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της υποτροφίας, για την εκλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. 
 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Το μηνιαίο ποσό  της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος  των εννιακοσίων  (900,00 €) ευρώ.   
 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  
Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη 
λήξη των μεταπτυχιακών του σπουδών βαρύνουν το κληροδότημα και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων 
πενήντα (250,00) ευρώ συνολικά για την Ευρώπη και των  οκτακοσίων (800,00) ευρώ  συνολικά για την 
Αμερική σύμφωνα με την απόφαση αρ. Πρωτ. 2119/31-10-2016 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Ν.1583 άρθ. 10 
παρ. 2). 
Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στον υπότροφο σε δύο ισόποσες δόσεις ήτοι : 
Α ) το ήμισυ του ποσού καταβάλλεται μετά την άφιξη του υποτρόφου στο εξωτερικό, σε ημερομηνία που 
δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών του με προσκόμιση των σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων:  έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης, 
Β) το υπόλοιπο μισό καταβάλλεται μετά την επιστροφή του υποτρόφου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των 
σπουδών του, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας λήξης των σπουδών του με 
προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων:  έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης. 
 
ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ή το αργότερο μέσα σε ένα (1) 
χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της υποτροφίας από το Γενικό Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και  θα διαρκέσει δύο ( 2 ) χρόνια.  
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα αρχίζει από την ημερομηνία άφιξής του υποτρόφου στο 
εξωτερικό, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών του Ιδρύματος 
μετεκπαίδευσης, ή διαφορετικά από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του υποτρόφου στο Ίδρυμα 
μετεκπαίδευσης.  
Αν ο υπότροφος μεταβεί στο εξωτερικό πριν την  έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών το 
ποσό υποτροφίας θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του υποτρόφου στο 
Ίδρυμα μετεκπαίδευσης που αποδεικνύεται από το επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου 
Ιδρύματος.  
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Ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει με την εγγραφή του, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο όπου θα 
αναφέρονται  το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή, η προβλεπόμενη διάρκεια 
και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη  
γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE)  και 
η οποία θα  συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της 
Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Η χορήγηση της  υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα  (12 ) συνολικά μήνες  το χρόνο για το ποσό θα 
καταβάλλεται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του 
υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής 
σε βάρος του υποτρόφου. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
Ο υπότροφος υποχρεούται: 
1. να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανά εξάμηνο σπουδών:  
Α) προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του,  
Β) επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος 
μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Το επίσημο πιστοποιητικό προόδου ( official transcript) 
από το Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει σφραγίδα του Ιδρύματος και να είναι 
θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα 
APOSTILLE). Το προαναφερθέν πιστοποιητικό συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του. Για όσες 
χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες 
Ελληνικές Προξενικές Αρχές, 
Γ) εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας από 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή,  
2. να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μετά τη λήξη των σπουδών του  και σε εύλογο 
χρονικό διάστημα τον τίτλο των μεταπτυχιακών του σπουδών στο εξωτερικό. 
Σε περίπτωση συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντίστοιχο Πανεπιστήμιο  
του εξωτερικού στις μεταπτυχιακές σπουδές ο υπότροφος θα πρέπει να καταθέσει ή κοινό τίτλο των δύο 
Πανεπιστημίων ή δύο ομοειδείς  τίτλους από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Η υποτροφία δύναται να παραταθεί  για ένα (1) χρόνο ή το ανώτερο για δύο (2) χρόνια ακόμη, εάν ζητηθεί 
από τον υπότροφο με αιτιολογημένη αίτησή του, δύο (2)  μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της αρχικής του 
υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της 
υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο κληροδότημα «Κων/νου Κατσέα ». 
Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του 
Πρύτανη του Α.Π.Θ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Για την παράταση της υποτροφίας απαιτούνται πλην της αίτησης τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών του υποτρόφου στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αναγραφόμενη την αναμενόμενη  λήξη των σπουδών του. Η βεβαίωση θα 
πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 
Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE)  και η οποία θα  συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες 
δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες 
Ελληνικές Προξενικές Αρχές, 
2. Προσωπική έκθεση του υποτρόφου για την αναγκαιότητα συνέχισης των σπουδών του για τη λήψη τίτλου 
μεταπτυχιακών σπουδών.  
3. Έκθεση προόδου του υποτρόφου στα προγράμματα σπουδών που ακολούθησε, εργασίες που κατέθεσε, 
βαθμολογίες και δημοσιεύσεις. 
4. Επίσημη έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή 
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές υπεύθυνων καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών όσον 
αφορά στα επιστημονικά προσόντα του υποτρόφου και στην επίδοσή του στις σπουδές του και με 
αιτιολογημένη πρόταση συνέχισης της υποτροφίας. 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  
α) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την συνέχιση των σπουδών του υποτρόφου στο εξωτερικό 
β) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  χωρίς προηγουμένως να έχει 
ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε  μέχρι τότε ως υποτροφία, 
εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων 
(άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39),  
γ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά 
για τις ίδιες σπουδές,  
δ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε 
εξάμηνο,   
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση μεταβολής της Σχολής ή 
του Τμήματος, για τη συνέχιση της υποτροφίας σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. 
και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ)., 
στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή,  
ζ) επέλθει δραστική μείωση των  εσόδων του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα ». 
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθει αυτή, ουδεμία  
αποζημίωση οφείλεται στον υπότροφο εκ μέρους του κληροδοτήματος του Α.Π.Θ..  
Σημείωση:  Με την επιφύλαξη  του άρθρ. 80 του Ν. 4182/10-09-2013  περί ειδικών –μεταβατικών  
και τελικών διατάξεων.        

 
                                                                                                            

                                                                                                    Θεσσαλονίκη  21/11/2016 
 
                                                                    Με εντολή Πρύτανη 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 

                                                            ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                     
Γενική Διεύθυνση   : Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση               : Περιουσίας και Προμηθειών 
Τμήμα                      : Κληροδοτημάτων 
Κληροδότημα         : «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ »                                                                        008-001-2017                    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη χορήγηση  - κατόπιν επιλογής -  πέντε (5) υποτρο-
φιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 που αφορούν  
προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ.,  οικονομικά αδύνατους (σε βαθμό που η οικονομική αδυναμία θα μπορούσε 
να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους) που  συγκεντρώνουν   μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμε-
νο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών τους από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι  28/02/2017  αίτηση στο Τμήμα 
Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214/7250, 
ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει  πετύχει 

στα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών του με μέσο όρο βαθμολογίας  τουλάχιστον επτά και 
μισό (7,50 ) με άριστα το βαθμό δέκα (10).  

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων)  
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο θα αποδεικνύεται η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία 

του υποψηφίου (κάτω των 36 ετών)  ανεξάρτητα αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δη-
μοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2015  που αφορά εισοδήματα έτους 2015 της οικο-
γενείας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου  εφόσον διαθέτει εισόδημα και έχει υποχρέωση υποβο-
λής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, 
ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.  

5. Πρόσφατη Δήλωση  Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου, συνο-
δευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά  και δεν έχουν τροποποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

6. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, 
απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) 

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υπο-
ψηφίου και η πορεία του όσον αφορά την πρόοδο των σπουδών του 

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης του υποψηφίου από τις ο-
ποίες θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εξαιρετικό άτομο όσον αφορά την επιστήμη την οποία σπουδάζει 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
 α) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία,   κληροδο-
σία ή Δωρεά  

   β) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία  
Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων.   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Ο πίνακας των υποψηφίων υποτρόφων  θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημά-
των και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημε-
ρών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.  
 

  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  
Η επιλογή των υποτρόφων  θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Συγκλήτου) με   
κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και εν συνεχεία η σχετική 
απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την 
τροποποίηση της απόφασης αυτής.  
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Η απόφαση της Συγκλήτου με την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμή-
ματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά  
στη διεύθυνση  www.klirodotimata.web.auth.gr. /υποτροφίες /αποτελέσματα.  
Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής  και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο θα 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής.  
 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Το μηνιαίο ποσό  της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος  των τετρακοσίων (400,00 €) ευρώ. 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά  μήνες  το χρόνο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών και θα καταβάλλεται κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε 
λογαριασμό του υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες 
συναλλαγής σε βάρος του υποτρόφου).  
Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο υπότροφος υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτηση – δήλωση ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του και το επόμενο έτος (αρθ. 25 παρ. 2 Κ.Δ. 18/23-8-
1941).    
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (Σεπτέμβριο 2017) και  θα διαρκέσει μέ-
χρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά  στο Α.Π.Θ.  
(Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών)  με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του 
συμβολαίου της υποτροφίας του.  
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ   
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος, προσκομίζει α-
παραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των 
υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου έτους, η οποία  ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται 
με τον κανόνα του ν+1 ( απόφαση αριθμ. Πρωτ. .29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.) όπου ν το έτος συν 
επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος δηλαδή, εάν έχει  περατώσει το πρώτο έτος σπουδών δικαι-
ούται να οφείλει ν+1=2 μαθήματα, εάν έχει περατώσει δεύτερο έτος ν+1=3 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τρίτο έ-
τος ν+1=4 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα κ.λ.π.. με μέσο όρο βαθμολογίας επτάμισι   
(7,50 ) και πάνω με άριστα το δέκα (10). 
Διευκρίνιση: ο μέσος όρος βαθμολογίας επτάμισι (7,50) και πάνω θα υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένων και 
των μαθημάτων προηγούμενων ετών (σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών) στα οποία απέτυχε ο υπό-
τροφος και στα οποία θεωρείται ότι έχει λάβει βαθμολογία μηδέν (0). 
 Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη 
διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης που απαιτού-
νται για τη λήψη πτυχίου.  
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του δεν είναι ικανοποιητική  (η επίδοση των σπουδών στοιχειοθετείται 
με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.- όπου ν το έτος συν 
επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος) και δεν συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας επτάμιση  (7,50 
) και πάνω με άριστα το δέκα (10). 
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου 
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το 
Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να επι-
στρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε  μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, 
διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39) 
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις 
ίδιες σπουδές  
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα. 
στ) ο υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση της 
υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. 
ζ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και  ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους. 
η) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος  
θ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος 
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Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης 
υπέρ του υποτρόφου. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  
Ο υπότροφος υποχρεούται  να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λή-
ξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών  στο Τμήμα φοίτησης.  
Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται  να επιστρέψει στο 
κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία. 
 
Σημείωση:  Με την επιφύλαξη  του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013  περί ειδικών –μεταβατικών  και τελι-
κών διατάξεων                                                                                                                   
                                                                                                                      Θεσσαλονίκη:  21/11/2016 
    
 
                                                                         Με εντολή Πρύτανη 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 

                                                                   ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                      
Γενική Διεύθυνση   : Οικονομικών Υπηρεσιών  
Διεύθυνση               : Περιουσίας και Προμηθειών                                                                    028/001/2017 
Τμήμα                      : Κληροδοτημάτων 
Κληροδότημα         : «ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ »                                                                           

  
                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

  
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΡΑΚΑ» γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε  (5)  συνολικά υποτροφιών στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων 
του Α.Π.Θ., που κατάγονται από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς  και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες 
του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς  θα 
προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό  και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με 
προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το  Γυμνάσιο Τσοτυλίου. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28/04/2017 αίτηση (το έντυπο 
χορηγείται)  στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην 
Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/ 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) συνοδευόμενη από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει  
πετύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών των  σπουδών του με μέσο όρο 
βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» δηλ 6,50 και πάνω.  
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλουν απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και 
πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης στο Τμήμα του Α.Π.Θ.. 
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων). 
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα αποδεικνύεται η ηλικία του υποψηφίου (κάτω 
των 36 ετών), ανεξάρτητα αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του 
υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 18/23.8.1941), β) η ηλικία του υποψηφίου όχι μεγαλύτερη των 
τριάντα έξη (36) ετών  ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ., γ) η καταγωγή   από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς  και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες 
του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς  θα 
προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό  και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με 
προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το  Γυμνάσιο Τσοτυλίου Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης, θα αναζητείται από τον υποψήφιο υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών 
δεδομένων.  
5. Αντίγραφο απολυτηρίου για όποιον έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης. 
6. Αποδεικτικό ή αποδεικτικά  συγγενικής σχέσης υποψηφίου και διαθέτη για όποιον είναι συγγενής του  
Χρήστου Βράκα.  
7.  Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει  ότι:  
α) αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης, 
β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή 
δωρεά και 
γ) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα. 
Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων.   
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι: 
α)  καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
β) δεν προσέλθουν έστω και δικαιολογημένα στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος του διαγωνισμού. 
γ) προσέλθουν στην εξέταση των μαθημάτων έστω και δικαιολογημένα μετά την εκφώνηση ή την παράδοση 
των θεμάτων στους υποψηφίους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο πίνακας των υποψηφίων υποτρόφων  θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος 
Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. και στην ιστοσελίδα των 
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας  και Θρησκευμάτων το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.   

 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Το μηνιαίο ποσό  της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος  των τριακοσίων  (300,00 €) ευρώ   

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά  μήνες  το χρόνο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών και θα καταβάλλεται κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., 
σε λογαριασμό του υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν 
προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του υποτρόφου).  
Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο υπότροφος υποχρεούται 
να υποβάλλει αίτηση – δήλωση ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του και το επόμενο έτος (αρθ. 25 παρ. 2 Κ.Δ. 
18/23-8-1941).  

 
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (Σεπτέμβριο 2017) και  θα διαρκέσει 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά  στο 
Α.Π.Θ.  ( Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών)  με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους 
όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.  
 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος, προσκομίζει 
απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο 
των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου έτους, η οποία  ικανοποιητική επίδοση 
στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 ( απόφαση αριθμ. Πρωτ. .29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.) 
όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος δηλαδή, εάν έχει  περατώσει το 
πρώτο έτος σπουδών δικαιούται να οφείλει ν+1=2 μαθήματα, εάν έχει περατώσει δεύτερο έτος ν+1=3 
μαθήματα, εάν έχει περατώσει τρίτο έτος ν+1=4 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα 
κ.λ.π..  
 Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη 
διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.  

 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του δεν είναι ικανοποιητική  (η επίδοση των σπουδών 
στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.- 
όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος), 
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου, 
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει 
το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να 
επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε  μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη 
αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39), 
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για 
τις ίδιες σπουδές,  
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα,. 
στ) ο υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση 
της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ,. 
ζ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και  ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους, 
η) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.  
θ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος 
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα 
αποζημίωσης υπέρ του υποτρόφου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ  
Ο υπότροφος υποχρεούται  να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη 
λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών  στο Τμήμα φοίτησης.  
Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται  να επιστρέψει 
στο κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο γραπτός διαγωνισμός για την ανάδειξη των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί  στις 17/05/2017  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09-11πμ  για το πρώτο μάθημα και ώρα 12-14 μμ για το δεύτερο μάθημα στο (θα 
ανακοινωθεί μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων)  
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν γραπτά οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό είναι τα 
εξής: 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ  
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η    Σ Χ Ο Λ Η 
Α) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΑΕΦ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΝΕΦ 201 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1Ο: ΑΚΛ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2Ο: ΙΝΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Δ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 
Ε) ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Υ-ΛΟΓ-01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Υ-ΓΛΩ-01 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΞΗ Ι 
Ζ) ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο ΛΟΓ 105 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο  ΓΛΩ 102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
Η) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι 
Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Σ Χ Ο Λ Η  
Α) ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1054 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Υ102 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ   
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Υ103 ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
Σ Χ Ο Λ Η   Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Σ Χ Ο Λ Η   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι ΤΙ Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 
Α) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ι 
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Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  Ι : από τον Μακιαβέλι στις θεωρίες του 

κοινωνικού συμβολαίου 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗΣΗΣ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Σ Χ Ο Λ Η    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  
Α) ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Β) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
Δ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΜΟΡΙΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) 
ΜΑΘΗΜΑ 2Ο:  ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 
Σ Χ Ο Λ Η    Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π  Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 
Α) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
Β) ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ  
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ   
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Δ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
Ε) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Β) ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ -ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Σ Χ Ο Λ Η  
Α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι 
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Δ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  &  ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΦΥΣΙΚΗ Ι 
Ε) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΦΥΣΙΚΗ Ι 
ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ& ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Ζ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σ Χ Ο Λ Η   Κ Α Λ Ω Ν   Τ Ε Χ Ν Ω Ν  
Α) ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  &  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΣΧΕΔΙΟ Ι  
Β) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΑΡΜΟΝΙΑ Ι 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ (ΥΣΟ101) 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤΟ101) 
Δ) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Α΄ΕΞΑΜ. 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΣΕΝΑΡΙΟ Α΄ ΕΞΑΜ. 
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η 
Α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Β) ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Α    Τ Μ Η Μ Α ΤΑ 
1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤ.  ΣΕΡΡΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ 1ο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αν ο υποψήφιος αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή 
δυσλεξίας τότε επιτρέπεται, εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της πάθησής του 
από την οποία προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις να υποβληθεί σε προφορική εξέταση αντί 
της γραπτής ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής του διαγωνισμού στα ίδια θέματα. 
Ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Οικονομικών 
και Παιδείας  και Θρησκευμάτων. 
 
 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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Επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό όσοι συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στην εξέταση και των δύο 
μαθημάτων  δέκα τέσσερα (14) και πάνω  με άριστα το είκοσι (20 ). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του διαγωνισμού ο υπότροφος θα αναδεικνύεται 
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων. 
Ο πίνακας του αποτελέσματος του διαγωνισμού ( πρακτικό βαθμολογίας όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό ) 
και η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. θα αναρτηθεί  στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος 
Κληροδοτημάτων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  www.klirodotimata.web.auth.gr και στην ιστοσελίδα των 
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας  και Θρησκευμάτων και θα περιλαμβάνει το βαθμό επιτυχίας κάθε 
μαθήματος και το μέσο όρο γενικής βαθμολογίας κάθε υποψήφιου. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών 
απαγορεύεται. 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα με τα αποτελέσματα  του διαγωνισμού και μέσα σε διάστημα δέκα (10) 
ημερών το αργότερο θα επιτρέπεται η κατάθεση τυχόν ένστασης των αποτελεσμάτων από τους υποψήφιους 
υποτρόφους. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  
Η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και της  βαθμολογίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης που ανακηρύσσει τους υποτρόφους του κληροδοτήματος. 
Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν.4182/2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών 
διατάξεων. 
 

                                                                           Θεσσαλονίκη:  21/11/2016 
 

Με εντολή Πρύτανη 
       Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

       Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

 
 
 
 
 

                                                                 ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ 
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