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ΑΝ ΑΚ Ο Ι ΝΩ Σ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι ΚΗ Σ ΕΝ Ι Σ ΧΥ Σ ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
–κατόπιν επιλογής - ενός μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500,00 € ), από τα έσοδα της Δωρεάς
«Νικούλας και Σοφίας Δερμίση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Βασιλείου Δερμίση.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της οικονομικής
ενίσχυσης:
1. Να είναι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.. με βαθμό
τουλάχιστον «λίαν καλώς»
2. Να έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των αιτούντων υποψηφίων.
3. Να έχουν εγγραφεί σε ένα από τα ετήσια μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών.
4. Να έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατοι για την υποστήριξη των
σπουδών τους).
5. Να κατάγονται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά
προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα.
Διαδικασία επιλογής του υποψηφίου για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης
1. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση θα γίνει από
πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από τρεις (3) καθηγητές του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και τις δύο (2) δωρήτριες
Νικούλα και Σοφία Δερμίση.
Θα αξιολογείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
Η επιλογή θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 15 Νοέμβριου και η επίσημη ανακοίνωση του
αποτελέσματος μέχρι 20 Νοέμβριου κάθε έτους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, το ποσό
της οικονομικής ενίσχυσης δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο και θα μπορεί να διατεθεί σε
περισσότερους του ενός υποψηφίου τα επόμενα έτη.
2, Το Τμήμα Κληροδοτημάτων εισηγείται την επιλογή της Πενταμελούς Επιτροπής στην
Σύγκλητο του ΑΠΘ για έγκριση,
3. Η απόφαση της Συγκλήτου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων
(www.klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα),
4. Η απόφαση της Συγκλήτου στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της δωρεάς.
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων (2ος όροφος
κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης) τηλ. 2310/99 5214 οι υποψήφιοι για τη
χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης μέχρι τις 30/10/2017
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Βεβαίωση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ότι έχει γίνει δεκτός/ή και φοιτά σε
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (με το συγκεκριμένο θέμα της ειδίκευσης, το βαθμό
επιτυχίας στο πρόγραμμα σπουδών κ.λ.π.)
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
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 άνδρες
ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., γ) η καταγωγή του
υποψηφίου από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά
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προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα, 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.
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2016 που αφορά εισοδήματα
έτους 2016 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.
7. 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.
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας
(κατάστημα Πλατείας Συντριβανίου Θεσσαλονίκης) σε βάρος της Δωρεάς «Νικούλας και Σοφίας
Δερμίση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Βασιλείου Δερμίση» σε λογαριασμό που διαθέτει ο
δικαιούχος.
Θεσσαλονίκη: 28/11/2016
Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δν/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών
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