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Ανταποδοτικές υποτροφίες από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 
03/12/2014 

 

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι 

χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ες και 

µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τµηµάτων 

του, µε την προϋπόθεση ότι αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του Α.Π.Θ. για το έτος 2015. 

Προϋποθέσεις 

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

- Για τους/τις  προπτυχιακούς /-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες 

να φοιτούν στο Ε εξάµηνο σπουδών.

- Για τους/τις µεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες 

να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (Α και Β έτος για 

ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαµήνων). 

Τα κριτήρια επιλογής, κατά προτεραιότητα, είναι:

1. Εξαιρετική επίδοση κατά τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη. 

2. Οικογενειακό και ατοµικό εισόδηµα τελευταίου οικονοµικού έτους 

(2014). 

3. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι. 

4. Ο/Η υποψήφιος/α να µη λαµβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη 

πηγή. 

Περισσότερες πληροφορίες/λεπτοµέρειες για τις προϋποθέσεις, τα 

κριτήρια επιλογής, τις ώρες εργασίας/ωριαία αντιµισθία, κ.ά. θα 

βρείτε στην προκήρυξη  της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού Ακαδηµαϊκών 

Μονάδων. 

Καλούνται, λοιπόν, όσοι προπτυχιακοί φοιτητές του 3ου έτους 

Σπουδών (Ε Εξάµηνο) και όσοι µεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται 

σε κανονική διάρκεια φοίτησης (Α και Β έτος) να καταθέσουν, 

εφόσον το επιθυµούν, στη Γραµµατεία των τµηµάτων από τη 

∆ευτέρα 1/12/2014 έως τη ∆ευτέρα 08/12/2014 και ώρες 12:00-13:30 
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τα εξής δικαιολογητικά: 

• Αίτηση (συνηµµένο αρχείο). 

• Αναλυτική Βαθµολογία (χορηγείται από τη Γραµµατεία µαζί µε την 

υποβολή της αίτησης). 

• Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας Οικονοµικού 

Έτους 2014. 

• Ατοµικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας του φοιτητή 

(Οικονοµικού Έτους 2014) ή, σε περίπτωση µη υποβολής Ε1, 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (συνηµµένο αρχείο) ότι δεν 

υπέβαλε ∆ήλωση Εισοδήµατος. 

• Σε περίπτωση που συντρέχουν κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι 

(ορφανοί, πολύτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, αδέλφια φοιτητές κ.ά.) 

θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό (π.χ. πρόσφατο -εντός 3µήνου- Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής Κατάστασης και βεβαίωση φοίτησης αδελφού, 

ιατρική βεβαίωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, διαζευκτήριο, κτλ.). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (συνηµµένο αρχείο) στην οποία 

να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα. 

• Μια (1) φωτογραφία. 

Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής 

στο πρόγραµµα σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών/-

τριών, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα όσοι 

υπότροφοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα ανταποδοτικών υποτροφιών 

παλαιότερων ετών (είτε ως προπτυχιακοί είτε ως µεταπτυχιακοί). 
 

 


