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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

«ΘΩΜΑΪΓΔΙΟ ΒΡΑΒΔΙΟ» 
Σαρ ςπενθςμίζοςμε όηι 

ζύμθωνα με ηην από 29.08.2008 απόθαζη ηηρ Σςγκλήηος 

Οη προπηστηαθοί θαη κεηαπηστηαθοί θοηηεηές ηφλ Στοιώλ Δ.Μ.Ποισηετλείοσ φς θαη απόθοηηοη 

ηοσ οη οποίοη δεκοζίεσζαλ εργαζία: 

α. Σε επηζηεκοληθά περηοδηθά ποσ περηιακβάλοληαη ζηο Science Citation Index Expanded. 

β. Σηα πραθηηθά ζσλεδρίφλ κε θρίζε ζηο πιήρες θείκελο ή ζε εθηεηακέλε περίιευε (ασηό ζα 

ηεθκερηώλεηαη από ηελ πρόζθιεζε ηοσ ζσλεδρίοσ, ε οποία ζα ζσλσποβάιιεηαη καδί κε ηο 

ζτεηηθό πρόγρακκα) 

κπορούλ λα σποβάιιοσλ προς ηε Γ/λζε Μέρηκλας/Τκήκα Φοηηεηηθής Μέρηκλας από ηε 

01.01.2013 έωρ 31.03.2013, γηα εργαζίες ποσ δεκοζηεύηεθαλ θαηά ηο προεγούκελο 

εκεροιογηαθό έηος (2012) ζε έγθρηηο επηζηεκοληθό περηοδηθό (κε ή τφρίς ζσλζσγγραθείς), ή 

ζηα πραθηηθά ζσλεδρίφλ κε ζύζηεκα θρηηώλ, ηα αθόιοσζα δηθαηοιογεηηθά: 

1. Αίηεζε (ε οποία ζα τορεγείηαη από ηε Γ/λζε Μέρηκλας/Τκήκα Φοηηεηηθής Μέρηκλας) 

κε ηα ζηοητεία ηοσς 

2. Γύο αλάησπα ηες εργαζίας, ηελ πρόζθιεζε θαη ηο πρόγρακκα ηοσ ζσλεδρίοσ 

3. Βεβαίφζε ηοσ επηβιέποληα κέιοσς ΓΔΠ όηη ηο περηοδηθό ή ηο ζσλέδρηο ζσγθεληρώλεη 

ηης προϋποζέζεης ποσ αλαθέροληαη ζηα ζεκεία α & β ηες παρούζες αλαθοίλφζες 

4. Υπεύζσλε Γήιφζε ηοσ Ν. 1599/1986 όηη κπορούλ ζύκθφλα κε ηελ απόθαζε ηες 

Σσγθιήηοσ λα δηεθδηθήζοσλ ηο βραβείο. 

o Οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου εφόσον δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την απόκτηση του 
Διπλώματος ή του τίτλου του Διδάκτορα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη βραβευθεί για 
εργασία που δημοσίευσαν ως φοιτητές.  

Κάθε προπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να βραβευθεί για μία εργασία κατά το διάστημα των 
σπουδών του. 

 
Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ σάνεηαι ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηιρ διαδικαζίερ 

ανάδειξηρ ηος/ηηρ δικαιούσος. 

 

 

 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΖ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

 

 

 

 

ΦΡ. ΒΟΡΣΔΛΗΝΟ 
 



Πξνο 

ηε Γηεχζπλζε Μέξηκλαο Δ.Μ.Π. 

Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

 
ΘΔΜΑ:  ΘΩΜΑΪΓΔΙΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΓΟ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ 

ΔΣΟΤ 2012 

 

Α Ι Σ Η  Η 
 
Δπψλπκν : 

Όλνκα : 

Όλνκα Παηξφο : 

ηνηρεία Σαπηφηεηαο : 

(αξηζκφο, εκ/λία εθδφζεσο, αξρή εθδφζεσο) 

Μφληκε  Γηεχζπλζε : 

(νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, Σ.Κ., λνκφο) 

ηαζεξφ & Κηλεηφ Σειέθσλν : 

e-mail : 

ρνιή : 

Αξ. Μεηξψνπ : 

Ηδηφηεηα : 

Δπηβιέπσλ Καζ.: 

Παξαθαιψ λα δερζείηε ηελ ππνςεθηφηεηά 

κνπ γηα βξάβεπζε  

      απφ ην Θσκατδεην Κιεξνδφηεκα  

      ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν .............................. 

      ................................................................. 

      ................................................................. 

ε νπνία δεκνζηεχζεθε / έγηλε δεθηή γηα 

δεκνζίεπζε 

1. ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ .............. 

      ................................................................. 

2. ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ............. 

      ................................................................. 

 

 

 

 

Αζήλα, ............................  

 

 

   Ο / Ζ  Αηη.....  

 



 

Δ Θ Ν Η Κ Ο  Μ Δ Σ  Ο Β Η Ο  Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Η Ο  

Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Δ Ι Α   Τ Γ Κ Λ Η Σ Ο Τ  

Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ 157 80 Αζήλα  210-772.3381, 1095  Fax 1988 

 

ΑΠΟΦΑΖ 08
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εο

.8.2008 

  

ΘΔΜΑ 14ν: Γηαρείξηζε Κιεξνδνηεκάηωλ – Σξνπνπνίεζε απνθάζεωλ 13.11.1998 θαη 

27.04.2000 πγθιήηνπ ΔΜΠ 

Ο εηζεγεηήο θ. Γεξάζηκνο Γ. παζήο, Αληηπξχηαλεο ΔΜΠ, παξνπζίαζε ηελ εηζήγεζε ζηα κέιε 

ηεο πγθιήηνπ θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηέζεθαλ εξσηήζεηο θαη 

δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο άπνςεο επί ηνπ ζέκαηνο. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο, ε χγθιεηνο έρνληαο ππφςε: 

α) ηελ εηζήγεζε ηνπ Αξκφδηνπ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ θ. Γ. 

παζή γηα ην παξαπάλσ ζέκα 

β) ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η :  

Να γίλνπλ δεθηέο νη πξνηάζεηο-εηζεγήζεηο ηεο πγθιεηηθήο επηηξνπήο θιεξνδνηεκάησλ πνπ 

ειήθζεζαλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 27.03.2008, 08.05.2008 θαη 19.06.2008 γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Γ. Θσκατδνπ κε επαλαδηαηχπσζε 

ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βξαβείσλ θαζψο θαη ηνλ εθ λένπ πξνζδηνξηζκφ 

θαη αλαθαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ αλά θαηεγνξία θαη αιιαγή θαηεγνξηψλ, σο θαησηέξσ : 

 

Α) 

 Γηαρείξηζε Κιεξνδνηήκαηνο (12.81%) 

Γηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ 12.81% επί ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα θαιχπηεηαη ε 

κειινληηθή δαπάλε γηα ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Μεηαθξαζηηθέο θαη εθδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (25.64%) 

Γηάζεζε γηα κεηαθξαζηηθέο θαη εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαζήθε 

πνζνζηνχ 25.64% (πεξίπνπ 50.000-60.000 €/έηνο) θαη κφλν απηνχ, δεδνκέλνπ φηη ε κέρξη 

ζήκεξα απνξξφθεζε θνλδπιίσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ είλαη πνιχ ρακειή θαη ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα απφθαζε ηεο πγθιήηνπ. Παξάιιειε 

πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

 Βξάβεπζε πξωηεπζάληωλ (8.55%+8.55%=17.10%) 

Γηαηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο βξάβεπζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αξηζηεχνπλ, κε ηελ ίδηα 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ (8.55%). Γηάζεζε επηπιένλ πνζνζηνχ 

8.55%, γηα επέθηαζε ηεο βξάβεπζεο ζηνλ 2
ν
 θαη 3

ν
 θνηηεηή αλά ρνιή, θαηά ζεηξά 

βαζκνινγίαο, κε χςνο βξαβείνπ ίζν κε ηα 2/3 θαη ην 1/3, αληίζηνηρα, ηνπ 1
νπ

 βξαβείνπ. ε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, επηκεξηζκφο ησλ πνζψλ, θαηά ηα ζπλήζε. 

 Βξάβεπζε δεκνζηεύζεωλ (30%) 

Γηάζεζε πνζνζηνχ 30% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ (πεξίπνπ 66.000 €) γηα ηε βξάβεπζε 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, νη νπνίεο 

δεκνζηεχνληαη: 

α. ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Science Citation Index Expanded. 



β. ηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξίζε ζην πιήξεο θείκελν ή ζε εθηεηακέλε πεξίιεςε. Απηφ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ ζπλεδξίνπ, ε νπνία ζα ζπλππνβάιιεηαη καδί κε ην 

ζρεηηθφ πξφγξακκα. 

 

Οη εξγαζίεο ηεο θαηεγνξίαο Α ζα ιακβάλνπλ βξαβείν δηπιάζηνπ χςνπο απφ απηφ ησλ εξγαζηψλ 

ηεο θαηεγνξίαο Β, κε νξνθή 400 €/εξγαζία γηα ηελ θαηεγνξία Α θαη 200 €/εξγαζία γηα ηελ 

θαηεγνξία Β. Με βάζε ηελ αξρή απηή, ην χςνο ησλ αλά εξγαζία βξαβείσλ, αΑ θαη αΒ, γηα ηηο 

θαηεγνξίεο Α θαη Β, πξνθχπηεη απφ ην ζπλνιηθά δηαηηζέκελν πνζφ Π θαη ην πιήζνο nΑ θαη nΒ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα, σο εμήο: 

αΑ = min {Π / (nΑ + nΒ/2) , 400 €}  θαη  αΒ = αΑ /2 

Καζψο ν αξηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ εξγαζηψλ απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ππάξρεη 

ν θίλδπλνο εθθπιηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ βξαβείσλ. Γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν απηφ 

πξνηείλεηαη, φηαλ ην πνζφ αΑ απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ πξνθχπηεη ρακειφηεξν ησλ 300 €, 

λα βξαβεχνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη εξγαζίεο ηεο θαηεγνξίαο Α θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ λα 

δηαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο εξγαζίεο ηεο θαηεγνξίαο Β: 

αΑ = min {Π / nΑ , 300 €}  θαη  αΒ = (Π - αΑ  nΑ )/ nΒ 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

Π (€) 66.000  

nΑ, nΒ 50, 100 100, 200 100, 300 200, 400 200, 500 300, 600 

Π / (nΑ + nΒ/2) 660 330 264 165 147 102 

αΑ (€) 400 330 300 300 300 220 

αΒ (€) 200 165 120 15 12 0 

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πνζφ αΒ είλαη ρακειφηεξν θάπνηαο ειάρηζηεο ηηκήο (π.ρ. 100 €), είλαη 

εχινγν λα κελ ρνξεγνχληαη ηα αληίζηνηρα βξαβεία θαη λα πξνζαπμάλεηαη ην χςνο ησλ βξαβείσλ 

ηεο θαηεγνξίαο Α ή λα κεηαθέξεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζηελ επφκελε πεξίνδν. Δπίζεο, εάλ 

ππάξρεη ππνιεηπφκελν πνζφ πξνο δηάζεζε, απηφ κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ ηνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο, γηα αμηνπνίεζε ζε επφκελε πεξίνδν. 

 

Γηθαηνχκελνη λα ππνβάιινπλ εξγαζία είλαη πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

Ηδξχκαηνο, σο θαη απφθνηηνη ηνπ, νη νπνίνη δεκνζίεπζαλ εξγαζία ζε έγθξηην επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ κε ή ρσξίο ζπζζπγγξαθείο ή ζε πξαθηηθά ζπλεδξίνπ (φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ).  

Οη απφθνηηνη δηθαηνχληαη ηνπ βξαβείνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ πεξάζεη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ ηίηινπ ηνπ δηδάθηνξα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ 

ήδε βξαβεπζεί γηα εξγαζία πνπ δεκνζίεπζαλ σο θνηηεηέο. Κάζε πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο 

δηθαηνχηαη λα βξαβεπζεί γηα κία εξγαζία θαηά ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 

Οη θνηηεηέο νη νπνίνη δηεθδηθνχλ βξαβείν ππνβάιινπλ πξνο ηε Γ/λζε Μέξηκλαο/Σκήκα 

Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο απφ ηε 01.01 εωο 31.03, εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, γηα εξγαζίεο πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζε έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ (κε ή ρσξίο ζπλζπγγξαθείο), κε ζχζηεκα 

θξηηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε (ε νπνία ζα ρνξεγείηαη απφ ηε Γ/λζε Μέξηκλαο/Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο) κε 

ηα ζηνηρεία-ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν θιπ). 

2. Γχν αλάηππα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξφζθιεζε θαη ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ. 

3. Βεβαίσζε ηνπ επηβιέπνληα κέινπο ΓΔΠ φηη ην πεξηνδηθφ ή ην ζπλέδξην ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 

πγθιήηνπ λα δηεθδηθήζνπλ ην βξαβείν. 

Μεηά ηελ ιήμε ππνβνιήο αηηήζεσλ (31.03 θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο) ε Γ/λζε 



Μέξηκλαο/Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαηαινγξαθεί ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη δηαβηβάδεη ηνλ 

ζρεηηθφ θαηάινγν ζηελ πγθιεηηθή Δπηηξνπή Κιεξνδνηεκάησλ γηα αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε 

κέρξη 30.06. 

Σα πξαθηηθά ηεο ΔΚ δηαβηβάδνληαη απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ζηε Γ/λζε Μέξηκλαο/Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ. 

Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα ελεκεξψλεη θάζε ρξφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηε Γ/λζε Μέξηκλαο/Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο γηα 

ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ πνζφ. 

 

 Βξάβεπζε δηδαθηνξηθώλ, κεηαπηπρηαθώλ, δηπιωκαηηθώλ εξγαζηώλ (5.50%) 

Βξάβεπζε ησλ 3 θαιχηεξσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ κε πνζά 3.000-2.000-1.000 € γηα ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (Α’-Β’-Γ’ 

βξαβείν, αληίζηνηρα) θαη 1.500-1.000-500 € γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο θαη ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο 

(νκνίσο, Α’-Β’-Γ’ βξαβείν κεηαπηπρηαθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ),. Γηάζεζε γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ πνζνζηνχ 5.50% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ
1
.  

 

Βξαβεχεηαη ε θαιχηεξε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ή Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ή Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ή ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ηνπ Ηδξχκαηνο ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ή 

νινθιήξσζε κεζφδσλ, ηερληθψλ, ινγηζκηθνχ θαη/ή ινηπψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ 

Κάζε ρνιή πξνηείλεη πξνο βξάβεπζε κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη κία δηπισκαηηθή εξγαζία 

κε ή ρσξίο ζπζζπγγξαθείο, κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο (βάζεη πξνηάζεσλ ησλ 

Σνκέσλ θαη επηινγή απφ ηηο Δπηηξνπέο Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ). Οκνίσο 

θάζε ΓΠΜ πξνηείλεη κία κεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ή ρσξίο ζπζζπγγξαθείο (κε επηινγή ηεο 

απφ ηελ ΔΓΔ). 

Οη απνθάζεηο ησλ ρνιψλ ζα ππνβάιινληαη θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο απφ 01.01 έσο 31.03 

ζηελ Γ/λζε Μέξηκλαο Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ε νπνία ζα ελεκεξψλεη ηε ΔΚ γηα ηνλ 

νξηζκφ ζρεηηθψλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο. 

Οη απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο ζηε ΔΚ. 

Ζ απφθαζε ηεο ΔΚ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε χγθιεην απφ ην Σκήκα Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο. 

 

 Τπνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηειεηνθνίηωλ ζε ζπλέδξηα (8.95%) 

Γηάζεζε πνζνζηνχ 8.95% ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πεξίπνπ 20.000 € κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Γηθαηνχκελνη ηνπ πνζνχ απηνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε είλαη ηειεηφθνηηνη, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα γηα ηελ παξνπζίαζε 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εμήο αξρέο: 

 Σν ζπλνιηθά δηαζέζηκν πνζφ ηζνθαηαλέκεηαη ζηηο 9 ρνιέο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 Θεζπίδεηαη αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 1200 € θαη 600 € αλά θνηηεηή, γηα 

ζπλέδξηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ, αληίζηνηρα. 

 Γηθαηνχρνη είλαη ηειεηφθνηηνη (θνηηεηέο ηνπ 9
νπ

 θαη 10
νπ

 εμακήλνπ ζπνπδψλ), νη νπνίνη 

δελ έρνπλ ιάβεη ζην παξειζφλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε. 

                                                 
1
 ε πεξίπησζε φπνπ ην χςνο ησλ βξαβείσλ (12.000 € ζπλνιηθά) ππνιείπεηαη ηνπ ζπλνιηθά 

δηαηηζέκελνπ πνζνχ (5.50% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ), ην ππφινηπν ελζσκαηψλεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην χςνο ησλ βξαβείσλ πξνζαξκφδεηαη 

ζην ζπλνιηθά δηαηηζέκελν πνζφ, δηαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο. 



 

Απφ δηαδηθαζηηθήο πιεπξάο, ππνβάιινληαη αηηήζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο ζην 

Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο δχν θνξέο αλά έηνο, γηα ζπλέδξηα ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 2
νπ

 εμακήλνπ 

(ηνλ Γεθέκβξην θαη ηνλ Ηνχλην). Δάλ ην δηαηηζέκελν πνζφ γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρνιή δελ 

επαξθεί, νη αληίζηνηρεο αηηήζεηο παξαπέκπνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο 

ρνιήο γηα επηινγή ησλ πξνο ελίζρπζε θνηηεηψλ κε αμηνινγηθή θξηηήξηα. Δίλαη δπλαηέο νη 

κεηαθνξέο ππνινίπσλ κεηαμχ ρνιψλ. 

Σν ρξεκαηηθφ πνζφ ζα ρνξεγείηαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θνηηεηή κε ηελ πξνζθφκηζε 

βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο θαη παξνπζίαζεο εξγαζίαο ζην Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, κε επζχλε 

ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθψλεηαη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηε χγθιεην ηνπ ηδξχκαηνο γηα ζρεηηθή 

απφθαζε. 

 

Β) Μεηά ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε απφ ηε Γ/λζε Μέξηκλαο -

Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο - θαη γηα έλα κήλα λα δέρεηαη αηηήζεηο γηα βξάβεπζε 

δηπισκαηηθψλ, κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ κε ή ρσξίο ζπζζπγγξαθείο, δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

πνπ νινθιεξψζεθαλ ή εγθξίζεθαλ θαηά ηνλ Γεθέκβξην 2007. 

 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνχλ κε ηελ απφθαζε πνπ ίζρπε κέρξη ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

ηεο πγθιήηνπ απφ ηηο Δπηηξνπέο Καζεγεηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ απφ 09.10.2007 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κιεξνδνηεκάησλ. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ζ παξνύζα απόθαζε ππεγξάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο, ζύκθωλα κε  ηνλ 

πξωηόηππν πίλαθα ππνγξαθώλ. 

 

Αζήλα 29.8.2008 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Ο ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

 

 

Γ. Γ ΠΑΘΖ 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τπνγξάθεηαη από ηα παξαθάηω κέιε, ε απόθαζε πνπ ιήθζεθε γηα ην παξαπάλω ζέκα 

θαηά ηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ. 

Ο Πξύηαλεο Οη πγθιεηηθνί 

 α) Πξόεδξνη ή Αλαπιεξωηέο Πξόεδξνη ρνιώλ 

 ΠΜ Μ. Κνιιά-Μηκίθνπ   

 ΜΜ Κ. Ραθφπνπινο   

Κ. Η. Μνπηδνύξεο  ΖΜΜΤ Γ. Σζακάθεο   

 AΜ . Ραπηφπνπινο   

Οη Αληηπξπηάλεηο ΥΜ Ν-Υ. Μαξθάηνο    

 ΑΣΜ Μ. Κάβνπξαο    

 ΜΜΜ . ηακαηάθε    

 ΝΜΜ Υ. Φξαγθφπνπινο   

Η. Ν. Πνιύδνο                       Γ. Γ. παζήο                            ΔΜΦΔ Κ. Κπξηάθε   

 β) Δθπξόζωπνη κειώλ ΓΔΠ ρνιώλ 

 
ΠΜ 

Μ. Καξιαχηεο   

 ΜΜ Δ. Υίλεο    

 ΖΜΜΤ Α. Παγνπξηδήο   

 Α&ΣΜ Β. Βεζθνχθεο   

 ΜΜΜ Γ. Γακίγνο    

 ΝΜΜ Ν. Βεληίθνο   

 γ) Δθπξόζωπνο Δ.Γ.Π. 

  Α. Σδηξίηα   

 δ) Δθπξόζωπνο ΔΔΓΗΠ 

  Υ. Ησζεθίδεο   

 ε) Δθπξόζωπνο ΔΣΔΠ 

  Μ. Πεηξίδεο    

 ζη) Δθπξόζωπνο Γ.Π. 

  Ε. Μνζραριατδή   

 δ) Δθπξόζωπνη  Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ 

  Η. Μάληδαξεο   

     

 ε) Δθπξόζωπνη Φνηηεηώλ ηωλ ρνιώλ Δ.Μ.Π. 

 ΠΜ Δ. Αξβαλίηεο   

 ΜΜ    

 ΖΜΜΤ    

 ΑΜ    

 ΥΜ    

 ΑΣΜ Δ. Οηθνλφκνπ   

 ΜΜΜ    

 ΝΜΜ Δ. Μηραιέηνο   

 ΔΜΦΔ    

 

 

 

 


