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για Προπηστιακούς/-ές και Μεηαπηστιακούς/-ές θοιηηηές/-ηριες 

   Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4009/2011 (άξζξν 
54 παξ. 2) θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ ΑΠΘ, ε νπνία εγθξίζεθε ζηε ζπλεδξίαζε κε αξ. 2920/22.12.15 ηεο 
πγθιήηνπ, ην Παλεπηζηήκηφ καο ρνξεγεί γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 
αληαπνδνηηθέο ππνηξνθίεο ζε πξνπηπρηαθνχο/-έο θαη κεηαπηπρηαθνχο/-έο θνηηεηέο/-
ηξηεο ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αληίζηνηρν 
θνλδχιην ζα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΠΘ γηα ην έηνο 2016 
   Οη ππφηξνθνη ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 
θπζηθή παξνπζία ζε ρψξνπο εθπαίδεπζεο, θαιχπηνληαο εηδηθέο αλάγθεο ηεο 
ρνιήο/ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνηηνχλ θαη ζε κνλάδεο εθπαίδεπζεο ή έξεπλαο (ότι ζε 
πρόζωπα), φπσο εξγαζηήξηα, θιηληθέο θαη βηβιηνζήθεο, κε αληηκηζζία ην πνζφ ησλ 
νθηψ (8) επξψ αλά ψξα (πεξηιακβάλεηαη θαη ν θφξνο πνπ ζα παξαθξαηεζεί) θαη κε 
ψξεο παξνπζίαο δεθαπέληε (15) κεληαίσο γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ηξηεο θαη 
ηξηάληα (30) κεληαίσο γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ηξηεο ζπλνιηθά γηα έμη κήλεο 
(Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο, Απξίιηνο, Μάηνο, Οθηψβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2016). 

1. Αριθμός σποηρόθων
   Ο αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) αλά 

ρνιή/Σκήκα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη νξίδεηαη  απφ ηελ Δπηηξνπή πνπδψλ θαη 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ θάζε έηνπο. ηα Σκήκαηα 
πνπ δελ ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη ζέζεηο ησλ ππνηξφθσλ 
(κεηαπηπρηαθψλ) δηαηίζεληαη ζε Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ 
επίζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ππνηξνθηψλ θάζε έηνπο. 
   Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ππνηξφθσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπδψλ θαη 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ (πλειεχζεηο) ησλ 
ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ. 
   Οη ελδηαθεξφκελνη/-εο θαηαζέηνπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ πνπ θνηηνχλ ζε 
πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ απηέο.  

2. Προϋποθέζεις
Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάζεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη: 
● Γηα ηνπο/ηηο πξνπηπρηαθνχο/-έο θνηηεηέο/-ηξηεο, νη ππνςήθηνη/-εο λα θνηηνχλ ζην Δ΄
εμάκελν ζπνπδψλ (ρνιέο/Σκήκαηα 4εηνχο θνίηεζεο), ζην Δ΄ ή Ε΄ εμάκελν ζπνπδψλ 
(ρνιέο/Σκήκαηα 5εηνχο θνίηεζεο) θαη ζην Δ΄, Ε΄ ή Θ΄ εμάκελν ζπνπδψλ (ρνιέο 
6εηνχο θνίηεζεο). 
● Γηα ηνπο/ηηο κεηαπηπρηαθνχο/-έο θνηηεηέο/-ηξηεο, νη ππνςήθηνη/-εο λα βξίζθνληαη ζε
θαλνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο (α΄ ή β΄ έηνο γηα ΠΜ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εμακήλσλ, α΄ 
έηνο ζπνπδψλ γηα ΠΜ δηάξθεηαο 2 ή 3 εμακήλσλ). 

Σα θξηηήξηα επηινγήο, γηα ηα νπνία θαηαηίζεληαη θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, είλαη: 
α. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ θαη ν αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία 
εμεηάζηεθαλ επηηπρψο, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εηψλ θαη ησλ καζεκάησλ πνπ 
απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε ρνιήο/Σκήκαηνο.     
β. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
Χο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν 
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πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ (φπνην είλαη κεγαιχηεξν), θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή 
θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη 
ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ, απφ θάζε πεγή θαη ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ εθάπαμ 
παξνρή ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή απνδεκίσζεο θαη απφιπζεο ηνπ ππφρξενπ ή ηεο 
ζπδχγνπ ηνπ. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
45.000€ επξψ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα φινπο ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/-εο θαη ην 
πνζφ ησλ 50.000€ επξψ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα φζνπο/-εο πξνέξρνληαη απφ 
νηθνγέλεηεο ηξηηέθλσλ ή πνιπηέθλσλ ή έρνπλ αδειθφ/-ή θνηηεηή/-ηξηα ζε άιιε πφιε. Σν 
εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ησλ ππνςεθίσλ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000€ επξψ. 
γ. Κνηλσληθνί θαη νηθνγελεηαθνί ιφγνη, φπσο νξθαλνί, πνιχηεθλνη (φρη ηξίηεθλνη), 
ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, ΑΜΔΑ, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, αδέιθηα θνηηεηέο ζε άιιε πφιε 
θ.ά., νη νπνίνη αμηνινγνχληαη απφ ηα φξγαλα ηεο ρνιήο /ηνπ Σκήκαηνο  θαη 
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
δ. Ο/Ζ ππνςήθηνο/-α δελ πξέπεη λα ιακβάλεη ζπγρξφλσο ππνηξνθία απφ άιιε πεγή, 
νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε άιια ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ην ΑΠΘ ή 
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΠΘ. 

3. Διαδικαζία επιλογής
   Ζ ρνιή/Σκήκα, ζχκθσλα κε πξφηππν πίλαθα θαη ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν, πνπ έρεη 
νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή πνπδψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ζπληάζζεη πίλαθα 
δηθαηνχρσλ ππνηξφθσλ (ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ) κε ζεηξά θαηάηαμεο 
ιακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ επίδνζεο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (θνξνινγεηέν) 
ηνπο θνηλσληθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη, θαζψο θαη ηελ 
εθπαηδεπηηθή ή εξεπλεηηθή κνλάδα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ 
Δπηηξνπή ηο αργόηερο έως ηις 30 Ιανοσαρίοσ 2015.  

4. Απόδοζη σποηροθίας
   Ζ ππνηξνθία θαηαβάιιεηαη ζην/ζηε δηθαηνχρν θάζε κήλα, κεηά απφ γξαπηή βεβαίσζε 
(ζρεηηθφ έληππν ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα πνπδψλ) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αθξηβή 
αξηζκφ σξψλ παξνπζίαο. Ζ βεβαίσζε ππνγξάθεηαη απφ ην κέινο ΓΔΠ, ην νπνίν έρεη 
νξηζζεί απφ ηε ρνιή/ην Σκήκα σο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ 
Αληαπνδνηηθψλ Τπνηξνθηψλ, θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιήο/ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνηηά ν/ε 
ππφηξνθνο, ζθξαγίδεηαη  απφ ηε Γξακκαηεία  θαη ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα πνπδψλ 
ζην ηέινο θάζε κήλα. Ζ δηαδηθαζία απφδνζεο ηεο ππνηξνθίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ  
ην Σκήκα πνπδψλ. 

5. Τποτρεώζεις σποηρόθοσ
   Ο/Ζ ππφηξνθνο νθείιεη λα ηεξεί ηα νξηδφκελα απφ ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζρεηηθά κε 
ηελ παξνπζία ηνπ/ηεο θαη επίζεο λα ηεξεί ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Σκήκα 
πνπδψλ γηα ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφδνζεο ηεο ππνηξνθίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζπκπεξηθνξά αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ/ηεο 
ππνηξφθνπ, ε Δπηηξνπή πνπδψλ δηαθφπηεη ηελ ππνηξνθία θαη απηνκάησο 
παξαρσξείηαη ζην επφκελν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Δπίζεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη 
άκεζα ην Σκήκα πνπδψλ γηα θάζε κεηαβνιή ηεο θνηηεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
(νξθσκνζία, δηαθνπή θνίηεζεο, απνθνίηεζεο θ.α.). 

6. Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηην σποηροθία
   Όινη νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ δικαίωμα ζσμμεηοτής ζην πξφγξακκα αληαπνδνηηθψλ 
ππνηξνθηψλ απφ κία θνξά ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ (θαη ζηνλ ά θαη ζηνλ β' θχθιν 
ζπνπδψλ).  
   Δεν έτοσν δικαίωμα ζσμμεηοτής νη πξνπηπρηαθνί/-έο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ έρνπλ 
ππεξβεί ηνλ επίζεκν ρξφλν θνίηεζεο πνπ νξίδεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 
ρνιήο/ηνπ Σκήκαηφο ηνπο  γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. 

   Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε λα επηθνηλσλείηε κε ην Σκήκα 
πνπδψλ (ηειέθσλν 2310 997168 θ. Δ. Θενδνζηάδνπ)

 Θεζζαλονίκη, Δεκέμβριος 2015 
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