
Αριστοτέλειο Πανεπιστή μιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνστι  : Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνσιι                : Περιουσίας και προμηθειών
Ιμήι[±gL                   : Κληροδοτη μάτων
Δωι]εά     : «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ  »                                              001/001/2018

ΑΚΑΔΗΜΑίκογ  ΕΤΟ,γΣ  2017-20±±

Το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  έχοντας  υπόψη:  α)  την  από   12/05/Ι993  επιστολή  της
εντολοδόχου, των αδελφών Παναγιώτας και Ισμήνης ΚΟντίδου, Άννας Κομνηνού,  β) τις διατάξεις των
άρθρων  38, 47,  56  και  82  παρ.  4 του Ν.  4182/2013  «Κώδικας κοινωφελών  περιουσιών,  σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 1328/23-10-2017 της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη  χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  τριών  προπτυχιακών  φοιτητών/τριών  όλων  των  Τμημάτων  του
Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς των αδελφών ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΙΙΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

ΠΡΡγποθΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣm ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΝΙΣχγΣΞΕ
1.   ηλικία μέχρι 36 ετών
2.   ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
3.   χαμηλά οικογενειακά ή  ατομικά εισοδήματα τα οποία δεν επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές
ΤΟυς
4.   βαθμός άριστα στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών ( 8.50 και πάνω)
5.   καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία από τον έναν ή και από τους δύο γονείς

LΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να υποβάλουν    μέχρι ο7-03-2018 g±ιηq (αναρτημέ\η  στην. ιστοσελίδα
ΕΗΕ.Κ:1irοdοtima±α.web.αψh±gι)   στο  Τμήμα  Κληροδοτημάτων  του  Α.Π.Θ.   (2ος  όροφος  κτιρίου  Κ
Καραθεοδωρή                    πρώην         Διοίκησης,         τηλ.         2310/99-5214/75215,         ΦΑΞ:         995213,
_wώ.ΚΙίrodόtίmata.Web.αυtbΦCπjνοδευόμενηαπόταπαρακάτω±!±Lα.ιρλογηΈΨ:
1.          Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιοφα
έχει   πετύχει στα μαθήματα των προηγούμενων ετών των   σπουδών του/της με μέσο όρο  βαθμολογίας
«άριστα »
2.          Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  από  το  οποίο   Θα  προκύπτει  η   καταγωγή  του/της
υποψηφίου/ιας  από  τη  Δυτική  Μακεδονία είτε  από  την πατρική  είτε  από  την  μητρική  γραμμή  του/της
υποψηφίου/ιας.  (Το  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης που   Θα προσκομιστει  Θα πρέπει να έχει
τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των
δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου).
Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο υπότροφο/α λόγω
καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.

ί:         Ξ##θΡ:ρφι°#Ξ:Τίίυ#σίω™μνα°#γτρ#φτ:)Τηίαςbόλογικού  έτους 2oι6 πο™φορά εισοδήματα άους
2016 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία
ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
Στην   περίπτωση   που   οι   γονείς   του/της   αιτούντος   είναι   διαζευγμένοι   για   τον   υπολογισμό   του
οικογενειακού  εισοδήματος υπολογίζεται το  εισόδημα και των  δύο  γονέων,  εκτός  από  την περίπτωση
υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε
τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των
Ι8  ετών  και  μέχρι  την  ηλικία  που  Θεωρείται  εξαρτώμενο  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο   11  του  Ν.
4172/20Ι3.  Στην  περίπτωση  άσκησης  επιτροπείας  από  νομικό  πρόσωπο,  λαμβάνεται  υπόψη  το  κατά

www.αυth.9r
κεφαλήν εισόδημα του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας.
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5.           Πρόσφατη Δήλωση  Στοιχείων Ακινήτων (Εντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και
του/της ιδίου/ίας,  σι>νοδευόμενη  από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/Ι986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά
και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίησης.
6.           Δήλωση Ενιαίου Φόρου ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)  έτους 2017.
7.           Βεβαιώσεις    από    εισοδήματα    τόκων    καταθέσεων,    βεβαιώσεις    από    εισοδήματα    τόκων
προΘεσμιακών   καταθέσεων   και   βεβαιώσεις   από   κρατικά   χρεόγραφα,   τίτλους   και   ομολογίες   στην
περίπτωση που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό ποσά στους κωδ. 667 και 668.
8.          Οποιοδήποτε  έγγραφο  το  οποίο  αποδεικνύει την ύπαρξη  κοινωνικών  ή  άλλων  κριτηρίων  (π.χ.
πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονε.tΚή οικογένεια κλπ).

Π_ΙΝΑΚΑΣ γιιοψιιΦΙΩΝ
Ο πίνακας των υποψηφίων που Θα υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης   Θα
αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων το  αργότερο και ηλεκτρονικά
ση διεύθυνση WWw.Κ1irοdotimαtα.Web.αυth.gr. μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία
λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

|ΠΙΛΟΓΗΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων  πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Α,Π.Θ. (απόφαση Συγκλήτου)
με  κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προύποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.
Η απόφαση ης Συγκλήτου με την επιλογή των υποψηφίων, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του
Τμήματος    Κληροδοτημάτων    και    ηλεκτρονικά    στη    διεύθυνση        ΗΎ_W.ΚΙίrοdοtίmαtα.web._α±±±hg±
Δ2ΖLο_ιQοφίες/αποτε,λέσματα.
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, η
οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Ξο°ΣΠΞσ%iη°ςΝο?κ#νΞμΞiςΕΞ:ΞΧΞΣςΗΞαταβάλλεται εφάπαξ  και ανέρχεται στο ύψος  των διακοσίων
πενήντα (250,00 €) ευρώ για κάθε έναν φοιτητή/τρια.

ΞΞΞΤΞΞοΟλ$Ξ|ςτοτκΣονοοΞ#rσχικυσΞΞΘΕαΝπΙρΣαΞμΥαΞΟΞΞιηθείμέσωτηςτράπεζαςωναλλαγήςτουΑ.π.Θ.,
σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν
προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της Δωρεάς Αφων ΚΟντίδόυ.

Σημείωση:  Με την επιφύλαξη  του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013  περί ειδικών -μεταβατικών
και τελικών διατάξεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜ1Ο

Θεσσαλονίκηο6-12-2017

Με εντολή του Πρύτανη
Ο Προ.tστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Οικονο μικών Υπηρεσιών

(υποΥραφή)*

ΒΑΙΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ
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