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ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

                                          

                                              ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΩΝ 

ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 (επίδοζη ακαδημαφκοω έηοςρ 2009-10 

και ειζαγυγήρ 2010) ΦΟΗΣΖΣΩΝ Α.Δ.Η. 

 

   Τν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Υ.) ρνξεγεί ππνηξνθίεο θαη βξαβεία 

ζε θνηηεηέο  πνπ δηαθξίζεθαλ ην 2010 ζηηο εμεηάζεηο: 

α) Δηζαγσγήο ζηα Ιδξχκαηα ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην έηνο 2010 ή  

β) Δπίδνζεο ζηα εμάκελα ζπνπδψλ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10 Α.Δ.Ι. / 

Τ.Δ.Ι. 

   Τν χςνο ηεο ππνηξνθίαο θαζνξίδεηαη θάζε έηνο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Ι.Κ.Υ. Γηα ην πξφγξακκα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10 ην 

χςνο ηεο ππνηξνθίαο αλέξρεηαη ζην εθάπαμ πνζφ (1467.35 €) γηα ηνλ θάζε 

δηθαηνχρν. 

Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο ησλ θνηηεηψλ 

α) πξσηνεηείο, πνπ κε ηελ πξψηε ζπκκεηνρή δηαθξίζεθαλ ζηηο Γεληθέο 

εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Τκήκα απφ ην 2010 κε κφξηα εηζαγσγήο 

ηνπιάρηζηνλ 19200 (κε άξηζηα ηα 24.000), 17.600 (κε άξηζηα ηα 22.000), 

16100 (κε άξηζηα ηα 20000) θαη λα έρνπλ εγγξαθεί σο πξσηνεηείο ζην Τκήκα. 

β) Φνηηεηέο, κε βάζε ην κέζν φξν βαζκνινγίαο ησλ δχν εμακήλσλ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10. 

   Οη ππνηξνθίεο επίδνζεο ρνξεγνχληαη κε πξψην θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή/ζπνπδαζηή εθφζνλ ην κελ εηήζην 

πξνζσπηθφ ηνπ εηζφδεκα (θαζαξφ θνξνινγεηέν) δελ ππεξβαίλεη ηα (12.000€) 

θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ηα (53.000€) θαη δεχηεξν θξηηήξην ηελ επίδνζή ηνπ. 

   Τν φξην ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο πξνζαπμάλεηαη θαηά (1.500€.) γηα 

ην θάζε επηπιένλ - πέξαλ ηνπ ελφο - ηέθλν σο θαη ην ηξίην θαη θαηά (3.000€) 

απφ ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ. 
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Θα ππέπει να ηονιζηεί ψηι ζηον ςποτήθιο πος έσει ηην ςτηλψηεπη 

βαθμολογία επίδοζηρ ζηο Σμήμα σοπηγείηαι ςποηποθία και βπαβείο 

επίδοζηρ ανεξαπηήηυρ ειζοδήμαηορ, ςπψ ηην πποχπψθεζη ψηι θα έσει 

ζςγκενηπϊζει βαθμψ μεγαλωηεπο απψ 8,50, ενϊ ζηοςρ ςπψλοιποςρ με 

βάζη ηιρ πποχποθέζειρ ηος ειζοδήμαηορ πος ιζσωοςν ανυηέπυ. 

 

Γεν σοπηγείηαι ςποηποθία παπά μψνο ηιμηηικψρ ηίηλορ ζηοςρ θοιηηηέρ 

πος : 

α) Τν εηήζην πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα θαζψο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΙΚΥ. 

β) Δίλαη θάηνρνη άιινπ πηπρίνπ ή 

γ) Οκνγελείο ππφηξνθνη ηνπ Ι.Κ.Υ. ή 

δ) Φνηηνχλ ζε Σηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο Σρνιέο 

Τποηποθία επίδοζηρ δεν σοπηγείηαι ζηα δχν εμάκελα ηνπ  ηειεπηαίνπ 

έηνπο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο, δηφηη ε ππνηξνθία ρνξεγείηαη θαη απφ ηελ 

εηζαγσγή ζε απηφ, κε βάζε ηελ επίδνζε ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο. 

Δπίζεο, Τποηποθία επίδοζηρ δεν σοπηγείηαι ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

ππεξβεί ην ζχλνιν ησλ εηψλ θνίηεζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

απφ ην Τκήκα ηνπο. 

Απιθμψρ και καηανομή θέζευν 

Δηζαγσγή 2010 (1) ζέζεηο, Α΄έηνο (1) ζέζε Β΄έηνο (1) ζέζε Γ΄ έηνο (1) ζέζε. 

Ο θνηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά. 

1.  Αίηεζε- Γήισζε (ρνξεγείηαη απφ ηε γξακκαηεία) 

2.  Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο (πξσηφηππν 

ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) ηνπ οικογενειακοω θοπολογηηέος 

ειζοδήμαηορ ηος θοιηηηή και ηυν γονέυν ηος, ηος έηοςρ 2009 

(Οικονομικψ έηορ 2010) ή βεβαίσζε φηη δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή 

θνξνινγηθήο δήισζεο. 

3.  Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο γηα ηηο κνλάδεο επηηπρίαο ζηελ Τξηηνβάζκηα  

Δθπαίδεπζε. Τν αλσηέξσ ππνβάιιεηαη κφλν απφ ηνπο πξσηνεηείο πνπ 

επέηπραλ ζε άιιν ΑΔΙ θαη εγγξάθεθαλ ή κεηεγγξάθεθαλ ζε αληίζηνηρν, απφ 

ην νπνίν δηεθδηθνχλ ππνηξνθία . 
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 Καινχληαη νη θάησζη θνηηεηέο , πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν 

θαλνληζκφο ηνπ Ι.Κ.Υ. θαη ν Ν. 2083/92 γηα ππνηξνθίεο επίδνζεο λα 

ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο κέρξη ηηο 7 

Νοεμβπίος 2011. 

 

 

 

Διζαγυγή 2010 

Καηζάνα Αποζηολία  (Μ.Ο. 20919) 

Δπιλασϊν 

Σένηε Υπιζηίνα  (Μ.Ο. 20868) 

 

Α΄ ΈΣΟ (Δπίδοζη Α΄ και Β΄ εξαμήνος 2009-2010) 

Πεηπψθ Μαπηίν (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,75) 

Δπιλασϊν 

Φοςπκαλίδος Γήμηηπα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,38) 

 

Β΄ ΈΣΟ (Δπίδοζη Γ΄ και Γ΄ εξαμήνος 2009-10) 

πανοω Άννα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,62) 

Δπιλασϊν 

Μπαππέζι Υπιζηίνα   (Μ.Ο.  Βαθμολογίαρ 8,46) 

 

Γ΄ ΈΣΟ (Δπίδοζη Δ΄ και Σ΄ εξαμήνος 2009-10) 

Σοςμανίδηρ ηςλιανψρ   (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 9,75) 

Δπιλασϊν 

Απγωπη Άννα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 9,42) 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΒΡΑΒΔΗΩΝ 

   Τα βξαβεία ζπλίζηαληαη ζε γξαπηφ δίπισκα θαη ζε ρνξήγεζε ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ χςνπο (293.47€) εθάπαμ γηα ηελ αγνξά επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ θνηηεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο α θαη β 

(βιέπε 1 ζειίδα) θαζψο θαη ζηνλ αξηζηνχρν απφθνηην αθαδεκατθνχ έηνπο 

2009-10. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη ππεξβεί ην 

ζχλνιν ησλ εηψλ θνίηεζεο πνπ απαηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απφ ην 

Τκήκα ηνπ. 

   Τα βξαβεία ρνξεγνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ 

1.Φνηηεηέο πνπ κε ηελ πξψηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Γεληθέο εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο έηνπο 2010 ηνπο θαηαηάζζεη ζηελ πξψηε θαηά ζεηξά επηηπρίαο 

ζέζε. 

2.  Φνηηεηέο πνπ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο θαηαηάζζεη πξψηνπο 

ζηα εμάκελα ζπνπδψλ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10. 

3.  Οη απφθνηηνη πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην πηπρίν 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 κε ηνλ φξν φηη δελ έρεη ππεξβεί ην ζχλνιν 

ησλ εηψλ θνίηεζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ. 

 

 Γεν σοπηγείηαι βπαβείο παπά μψνο ηιμηηικψρ ηίηλορ ζηοςρ θοιηηηέρ 

πος: 

α) Δίναι κάηοσοι άλλος πηςσίος  ή 

β) Δίναι Ομογενείρ ςπψηποθοι ηος Η.Κ.Τ. ή 

γ) Φοιηοων ζε ηπαηιυηικέρ και Αζηςνομικέρ σολέρ 

δ) Σο εηήζιο πποζυπικψ ηοςρ ειζψδημα καθϊρ και ηυν γονέυν ηοςρ 

ςπεπβαίνει ηο ποζψ πος πποβλέπεηαι ζηο κεθάλαιο ΗΗ, παπ. 1ι και 1ιι. 

                                           

 Δπιπλέον πποχποθέζειρ 

   Γηα ηελ απνλνκή ησλ ππνηξνθηψλ θαη βξαβείσλ  νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

πιεξνχλ  ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1.Διιεληθή Δζληθφηεηα ή Ιζαγέλεηα 

2.Η πνηληθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ λα κελ απνηειεί θψιπκα δηνξηζκνχ 

σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 

611/1977(Υπαιιειηθφο Κψδηθαο). 
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Απιθμψρ και καηανομή θέζευν 

Δηζαγσγή (1) ζέζε,  Α΄ έηνο (1) ζέζε  Β΄ έηνο (1) ζέζε,  Γ΄ έηνο ζέζε 

(1)   Γ΄ έηνο (1) ζέζε. 

Ο θνηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Αίηεζε – Υπεχζπλε Γήισζε (ρνξεγείηαη απφ ηε γξακκαηεία) 

2.  Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο γηα ηηο κνλάδεο επηηπρίαο ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Σο ανυηέπυ ςποβάλλεηαι μψνο απψ ηοςρ ππυηοεηείρ πος 

επέηςσαν ζε άλλο ΑΔΗ και εγγπάθηκαν ή μεηεγγπάθηκαν ζε ανηίζηοισο, 

απψ ηο οποίο διεκδικοων βπαβείο. 

3.  Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ην πνζφ ησλ (293,47€) ηνπ 

βξαβείνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. 

   Καινχληαη νη θάησζη θνηηεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν 

θαλνληζκφο ηνπ Ι.Κ.Υ. γηα ηα βξαβεία λα ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο μέσπι  7  Νοεμβπίος 2011. 

 

Διζαγυγή 2010 

Καηζάνα Αποζηολία  (Μ.Ο. 20919) 

Δπιλασϊν 

Σένηε Υπιζηίνα  (Μ.Ο. 20868) 

 

 

Α ΄ΔΣΟ (Δπίδοζη Α΄ και Β εξαμήνος 2009-10) 

Πεηπψθ Μαπηίν (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,75) 

Δπιλασϊν 

Φοςπκαλίδος Γήμηηπα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,38) 

 

 

Β΄ΔΣΟ (Δπίδοζη Γ΄ και Γ΄ εξαμήνος 2009-10) 

πανοω Άννα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 8,62) 

Δπιλασϊν 

Μπαππέζι Υπιζηίνα   (Μ.Ο.  Βαθμολογίαρ 8,46) 
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Γ ΄ΔΣΟ (Δπίδοζη Δ΄ και Σ΄ εξαμήνος 2009-10) 

Σοςμανίδηρ ηςλιανψρ   (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 9,75) 

Δπιλασϊν 

Απγωπη Άννα  (Μ.Ο. Βαθμολογίαρ 9,42) 

 

 

ΑΡΗΣΟΤΥΟ ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΠΑΝ. ΔΣΟΤ 2009-10 

 Μήηκα Γήμηηπα  (Βαθμψρ  Πηςσίος 8,82) 

 

 

 

 

Ο αξηζηνχρνο απφθνηηνο (βαζκφο πηπρίνπ 8,51 θαη άλσ) ιακβάλεη κφλν 

βξαβείν θαη φρη ππνηξνθία επίδνζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη 

ππεξβεί ην ζχλνιν ησλ εηψλ θνίηεζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ. 

Ο θοιηηηήρ πος δεν ςποβάλει εμππψθεζμα ηα δικαιολογηηικά σάνει ηο 

δικαίυμα ηος. 

   Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αίηεζε - δήισζε 

θαη ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν λα εθαξκφζνπλ θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη ζπκβνπιεπηνχλ 

ηηο νδεγίεο ηνπ Ι.Κ.Υ. πνπ είλαη αλεξηεκέλν δίπια ζηελ αλαθνίλσζε. 

 

 

                                                                                       Απφ ηε Γξακκαηεία 

 

 


