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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Ε ΙΚΟΣ Ι  ΠΕΝΤΕ   ( 2 5  )  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
                                           για  πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. 
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4343/1964 δημόσια διαθήκη του 
Δημητρίου Τσιακμακοπούλου και τις αποφάσεις : 
α) υπ΄αριθμ. 9111/2002, 8579/2005, 4484/2010  του Εφετείου Αθηνών με τις οποίες τροποποιήθηκε όρος της 
παραπάνω διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακοπούλου όσον αφορά το όριο του οικογενειακού 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 Εδεσσα) 
γ) τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του Κ.Δ. 18/1941 όπως τροποποιήθηκαν 
 

προκηρύσσε ι ,  
από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου, τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής-  είκοσι   
(25 )  συνολικά υποτροφιών ( 16 υποτροφίες για καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη και 9 υποτροφίες για 
καταγόμενους από την Έδεσσα )  για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των 
Σχολών και των Τμημάτων του Α.Π.Θ.  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ    
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από την καταγωγή ( Θεσσαλονίκη ή Έδεσσα ) 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 της Έδεσσας ή της Θεσσαλονίκης 
3. να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα ή Σχολή του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 

2011 -2012 
4. να προέρχονται από οικογένειες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα (1) μέλος  
5. να έχουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα ( καθαρό φορολογητέο εισόδημα) το ανώτατο μέχρι του 

διπλάσιου αφορολόγητου εισοδήματος μισθωτού ή συνταξιούχου όπως αυτό ορίζεται από τους 
πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, προσαυξανόμενο ανάλογα του αριθμού των προστατευόμενων 
τέκνων 

6. να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας κληρ/τος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου θα πρέπει να 
υποβάλουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρής ( Διοίκησης )  
γραφείο 211 ) τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α) Αίτηση,  ( το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων) που επέχει και τη θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,  ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του 
υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία  
β) Επίσημο Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα ή Σχολή του Α.Π.Θ. ακαδ.έτους 2010-2011  
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων για λογ/σμό του 
υποψηφίου)  
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου της Έδεσσας ή της Θεσσαλονίκης 
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου 
και η καταγωγή των γονέων του ( ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς θα πρέπει να κατάγεται από την 
Έδεσσα ή από τη Θεσσαλονίκη )  
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ζ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ( το πιο πρόσφατο ) ή αντίγραφο αυτού, φόρου εισοδήματος της οικογενείας του 
υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου ( εφόσον διαθέτει εισόδημα) . 
η) Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού  που 
έχουν υποβληθεί   με το έντυπο Ε9 συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία 
είναι αληθινά 
 θ) Εκκαθαριστικό σημείωμα οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού, Ενιαίου Τέλους 
Ακινήτων φυσικών προσώπων ( ΕΤΑΚ) και έκτακτης εισφοράς  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 13/01/2012 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα Κληροδοτημάτων 
του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214/,5213, ΦΑΞ: 2310 / 
99-5211 )  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  θα αναρτηθεί στις 
πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 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  
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   
Ο πίνακας που θα περιέχει τα ονόματα όσων έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι από την Επιτροπή Επιλογής 
υποτρόφων κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου  ( Μητροπολίτης, Δήμαρχος, Λυκειάρχης τόπου 
καταγωγής υποψηφίου ) θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων του 
Α.Π.Θ. προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στους οποίους επιτρέπεται η κατάθεση 
τυχόν ένστασης κατά του αποτελέσματος της επιλογής ( άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).  
Η ένταση υποβάλλεται στο Τμήμα Κληροδοτημάτων μέσα σε διάστημα  δέκα (10) ημερών το αργότερο, από 
την ανάρτηση του ως άνω πίνακα επιλογής  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Αποκλείονται της επιλογής όσοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη χορήγηση της υποτροφίας 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Το ποσό  της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από την Έδεσσα στο ύψος  των 
διακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (291,64 €) ευρώ  το μήνα και στο ύψους των  
διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών  ( 263,32 € ) για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται 
από τη Θεσσαλονίκη  
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ    
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2011 -12 ( συγκεκριμένα από το 
Σεπτέμβριο του 2011) και  θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των βασικών κανονικών σπουδών του υποτρόφου στο 
Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος : 
α)  δε θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου – σύμβασης της υποτροφίας του και τις διατάξεις του Α.Ν. 
2039/39 όπως και του άρθρου 29 του Κ.Δ/τος 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ 
κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νομικά ή φυσικά πλήν του 
Κράτους» 
β) θα επιτυγχάνει  στα μαθήματα κάθε έτους σπουδών που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες 
από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης  
Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων από το Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης του υποτρόφου τότε θα 
ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους  αυτός που θα προκύπτει από τη 
διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δια του 
αριθμού των ετών φοίτησης. 
Για τη συνέχιση της υποτροφίας του  για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών ο υπότροφος θα 
προσκομίζει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους σπουδών μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου  
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται επί δώδεκα (12 ) συνολικά  μήνες  το χρόνο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών, με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος, υποκατάστημα Πλ. Συντριβανίου Θεσσαλονίκη, σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«Δημητρίου Τσιακμακοπούλου». 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :  
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των 
εξεταστέων μαθημάτων  
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου 
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του  πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς 
προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. (Σε αυτήν την 
περίπτωση οφείλει να επιστρέψει το ποσό που έλαβε ως υποτροφία) . 
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για 
τις ίδιες σπουδές  
ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή του Α.Π.Θ. ή σε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του Α.Π.Θ. και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 
στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόμους του Κράτους περί 
προστασίας του Κοινωνικού Καθεστώτος. 
ζ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος  
η) 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. 
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 ή τη Σχολή 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.  
ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  
Η τελική έγκριση του πρακτικού επιλογής των υποτρόφων, εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ο οποίος με απόφασή του ανακηρύσσει 
τους διοριστέους υποτρόφους του κληροδοτήματος 
 
 

                                          Θεσσαλονίκη: 22/09/2011 
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                             Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ 

  


