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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
039-001-2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΩΡΕΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Dr.iur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΑΝ ΑΚΟ ΙΝΩΣΗ ΧΟ ΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜ ΑΤ ΙΚΟΥ ΒΡ ΑΒΕΙΟ Υ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση ενός χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00
€, σε πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς Καθηγητή Ηλία Καραντώνη «στη
μνήμη του Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη»
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου:
1. Να είναι πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ..
2. Να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη σπουδών.
3. Να έχουν περατώσει τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μετά την ολοκλήρωση της
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.
4. Να έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο.
5. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
Διαδικασία επιλογής του υποψηφίου για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου:
1. Ο απόφοιτος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου με ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2013-2014 γνωστοποιείται
από τη Γραμματεία της Νομικής εγγράφως στο Τμήμα Κληροδοτημάτων, αμέσως μετά τη λήξη της
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του ακαδημαικού έτους 2016-2017.
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων θα προτιμάται ο οικονομικά
ασθενέστερος ( με οικονομικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί να υποβάλλουν).
3. Από τη βράβευση εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των στρατιωτικών σχολών.
4. Το Τμήμα Κληροδοτημάτων εισηγείται τον δικαιούχο στην Σύγκλητο του ΑΠΘ για έγκριση.
5. Η απόφαση της Συγκλήτου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων
(www.klirodotimata.web.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα).
6. Η απόφαση της Συγκλήτου στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για
τον έλεγχο της τήρησης των όρων της δωρεάς.
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων ( 2ος όροφος κτιρίου Κ.
Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης) τηλ. 2310/99 5214) ο δικαιούχος του Βραβείου προκειμένου να του
χορηγηθεί το ποσό των 3.000,00 €:
1.
Αντίγραφο πτυχίου
2.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά ώστε να επιλεγεί ο οικονομικά ασθενέστερος:
α) 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.
β) 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 απονομή του βραβείου θα γίνει στην διάρκεια της πρώτης τελετής ορκομωσίας αμέσως μετά τη λήξη της
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.
Η καταβολή του χρηματικού ποσού του βραβείου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα
Πλατείας Συντριβανίου Θεσσαλονίκης) σε βάρος της Δωρεάς στη μνήμη του Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη σε
λογαριασμό που διαθέτει ο δικαιούχος.
Θεσσαλονίκη: 28/11/2017
Με εντολή του Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δν/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών
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