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Προς: Όλα τα Τμήματα των Σχολών 
του Α.Π.Θ. 

Θέμα : «Ανακοίνωση χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) 
προπτυχιακών φοιτητών, από τα 
έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου 
Τζιβόγλου για το έτος 2016» 
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Μακεδονίας Κ. 
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Σας διαβιβάζουμε την εγκεκριμένη, με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 30594/09-06-2017 της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Μακεδονίας - Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου, πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών όλων των 
Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. και 
σας παρακαλούμε να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Τμήματός σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω χορήγηση, 
αποστέλλοντάς μας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το συνημμένο αποδεικτικό 
ανάρτησης. 

Συνηιιυένα: 
1.  η από 09-05-2017 
ανακοίνωση χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης 
2.  το αποδεικτικό ανάρτησης 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης A A & ’■ € Κ Γ A 4 6 ν 3 X 0>- Υ 8 3 
Γενική Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση: Περιουσίας και Προμηθειών 
Tunua: Κληροδοτημάτων 

Κληροδοσία; Τηλεμάχου Τζιβόγλου 004. - Ο 2 έ ~ 2 0 1 ^ 

Α Ν Α Κ 0 1 Ν Ω Σ Η Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ Ο ί Κ Ο Ν Ο Μ ί Κ Η Σ  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ  
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής - πέντε ενδεών προπτυχιακών φοιτητών όλων των 
Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
1.  να είναι προπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος του Α.Π.Θ. 
2.  να διαβιούν σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ 
3.  να κατάγονται ιδίως από πρόσφυγες της Μικρός Ασίας. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν 
μέχρι 18-07-2017 αίτηση ( το έντυπο χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. 
( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή - πρώην Διοίκησης . τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 
2310/ 995211, www.klirodptimata.web.auth.gr) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες συνο- 
δευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

>  Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος φοίτησης. 
>  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
>  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η 

ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 
18/23.8.1941), β) η ηλικία του υποψηφίου όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) 
ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., γ) η καταγωγή του υποψηφίου από πρόσφυγες της 
Μικρός Ασίας και είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του 
υποψηφίου. (Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα 
προσκομιστεί, 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 
υποψηφίου). Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από 
τον υποψήφιο υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών 
δεδομένων. 

>  Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2016 που αφορά 
εισοδήματα έτους 2016 της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου του 
υποψηφίου εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως 
δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πήγή, 
ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογένειας του 
υποψηφίου και του ιδίου θα αξιολογείται σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο 
Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΑΣΤΑΤ) «Έρευνα εισοδήματος και 
συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών», προ- κειμένου να στοιχειοθετείται η 
κατάσταση της ένδειας. 

>  Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογένειας του 
υποψηφίου και του ιδίου, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 
(Έντυπο Ε9) της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου θα αξιολογείται 
σύμφωνα με τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

>  Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων 
κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κλπ). 

ΠΙΝΑΚΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία 
θα α- ναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.Qr. το αργότερο μέσα σε 
διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει αρχικά από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και. εν συνεχεία η σχεπκή 
απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, η 
οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίησή της. 
Η απόφαση της Συγκλήτου για την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις 
πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr· 
Από την ημερομηνία της παραπάνω ανάρτησης και μέσα σε διάστημα δέκα (10) 
ημερών γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της επιλογής. 
Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, για την εκλογή των υποτρόφων θα 
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. 
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων πενήντα 
(350,00€) ευρώ για κάθε έναν φοιτητή και θα χορηγηθεί εφάπαξ. 
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής 
Τράπεζας (κατάστημα Πλατείας Συντριβανίου Θεσσαλονίκης) σε βάρος της 
κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου σε λογαριασμό που διαθέτει ο δικαιούχος. 

Θεσσαλονίκη: 09-05-2017 

 


