
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (θέση: 1).  

 

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις για τις ανταποδοτικές 

υποτροφίες να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 

12/1/2018 τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας 

2. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών 

3. α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους είναι 

τέκνα τριτέκνων οικογενειών) 

β) Βεβαίωση σπουδών για όσους έχουν αδελφό φοιτητή σε 

ΑΕΙ/ΤΕΙ σε άλλη πόλη  

γ) Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδος (για όσους είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών) 

4. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο οικογενειακού 

και προσωπικού εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2017 

(εισόδημα 2016). Σε περίπτωση που δεν είναι ο φοιτητής/η 

φοιτήτρια υπόχρεος/υπόχρεη να υποβάλει φορολογική δήλωση, να 

προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι 

δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα 

 Άλλοι κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι θα τεκμηριώνονται από 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

 Άλλες δεξιότητες των φοιτητών π.χ. γνώση Η/Υ, ξένης γλώσσας 

κ.λ.π. θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα δικαιολογητικά (για τη 

γλώσσα πρωτότυπο και φωτοτυπία για την επικύρωση της).  

 

 

Ο αριθμός των θέσεων των Ανταποδοτικών Υποτροφιών είναι μία (1) για 

τους προπτυχιακούς φοιτητές. 

 

Οι Υπότροφοι θα προσφέρουν έργο σε μια από τις παρακάτω μονάδες 

του Τμήματος: 

1. Στους Τομείς του Τμήματος 

2. Στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος 

 



Η αμοιβή είναι ανάλογη με τις ώρες εργασίας τους, οι οποίες δε θα 

υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις δεκαπέντε (15) ώρες μηνιαίως, με 

ποσό αντιμισθίας 8
 
ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα 

παρακρατηθεί) και οι υπότροφοι θα απασχοληθούν κατά το έτος 2018 και 

για συνολικά πέντε μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 

2018).  

 

Κριτήρια επιλογής (για τα οποία θα κατατεθούν τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά) είναι: 

 Ο φοιτητής να φοιτά στα 5 ή 7 εξάμηνα σπουδών του 

Πανεπιστημιακού έτους 2017-2018. 

 Η εξαιρετική επίδοση τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών. 

 Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του τελευταίου 

φορολογικού έτους 2017 (εισόδημα 2016) να μην υπερβαίνει το 

ποσό των 45,000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους 

υποψηφίους/-ες και το ποσό των 50,000 ευρώ για όσους 

προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν 

αδελφό ή αδελφή φοιτητή/τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο 

προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων για το φορολογικό έτος 2017 

(εισόδημα 2016) να μην υπερβαίνει το ποσό των 10,000 Ευρώ. 

 

 Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα όσοι υπότροφοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

ανταποδοτικών υποτροφιών παλαιότερων ετών . 

 

                                                                Θεσσαλονίκη , 22/12/2017 

                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  


