
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Ν.4009/2011 

(άρθρο 54 παρ. 2), ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, χορηγεί για το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018 ανταποδοτικές υποτροφίες σε ένα/μία (1) προπτυχιακό/-ή και 

ένα/μία (1) μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/τρια ανά Σχολή ή Τμήμα, με την προϋπόθεση 

ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στο προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. για το έτος 

2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 

2018 και ώρες 12:00-13:00. 

Προϋποθέσεις: 

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι: 

 Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι/ες να φοιτούν στο Ε’ 

εξάμηνο σπουδών και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των 

μαθημάτων. 

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

σε κανονική διάρκεια φοίτησης α’ ή β’ έτους σπουδών στο Π.Μ.Σ.. Οι 

υποψήφιοι/ες του β’ έτους θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο 

τρίτα (2/3) των μαθημάτων. 
 

Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών 

3. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο του εκκαθαριστικού 

σημειώματος οικονομικού έτους 2017) 

4. α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους και όσες είναι τέκνα 

τριτέκνων οικογενειών 

β) Βεβαίωση σπουδών για όσους και όσες έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια 

γ) Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για όσους και 

όσες είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών 

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

υπότροφος/η άλλου φορέα, ελεύθερος/η επαγγελματίας ή δημόσιος/α υπάλληλος. 
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Κριτήρια Επιλογής: 

Τα κριτήρια επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά, αποτελούν: 

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών/τριών και ο αριθμός των επιτυχώς 

εξεταζόμενων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που 

απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

 Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού 

έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο 

φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), 

καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή 

και το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή 

αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του. Το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000€ ευρώ 

φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους/τις υποψηφίους/-ες και το ποσό των 

50.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όσους/-ες προέρχονται από 

οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια σε άλλη 

πόλη. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων 

δεν πρέπει να  υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ ευρώ. 

 Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, 

σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές/τριες σε 

άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι/ες αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη 

πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το 

Α.Π.Θ. ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό 

του Α.Π.Θ. 

 Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή 

δημόσιος/α υπάλληλος. 

 

 
Από τη Γραμματεία 

10-01-2018 


