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Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012 
  

 

Καλούνται οι πιο κάτω υποψήφιοι για υποτροφία φοιτητές του τμήματος να 
υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του τμήματος,  

μέχρι την Δευτέρα 10/3/2014 κατά τις ημέρες και ώρες γραμματείας (Δευτέρα 
και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Ι.Κ.Υ.) (παραλαμβάνονται από τη 
Γραμματεία). 

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η επιτυχία στο Α.Ε.Ι. πραγματοποιήθηκε 
με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις έτους 2012 (μόνο για τους 
φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ήταν στο πρώτο έτος). 

 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις 
υποτροφίες (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό 
καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των γονέων του του 
έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση από την αρμόδια Οικονομική 
Εφορία ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

 

 



Α) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
(Επίδοσης 2011-2012 και Εισαγωγής 2012) 

 

Αποτελέσματα  Γενικών Εξετάσεων Εισαγωγής 2012 

Μία θέση 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
1. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18973 

 

Επίδοσης 2011-2012 

Μία θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Α'-Β' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,50 

Μία θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Γ'-Δ' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΔΟΛΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,11 

Μία θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Ε'-ΣΤ' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,39 

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των 
τελευταίων θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που 
έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. 

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Για το πρόγραμμα του ακαδ. έτους 2011-
2012 το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των χιλίων τετρακοσίων 
εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1467,35) για τον κάθε δικαιούχο. 



Β) ΒΡΑΒΕΙΑ 

(Επίδοσης 2011-2012 και Εισαγωγής 2012) 

Αποτελέσματα  Γενικών Εξετάσεων Εισαγωγής 2012 

Μια θέση 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
1. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18973 
 

Επίδοσης 2011-2012 

Μια θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Α'-Β' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,50 

Μία θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Γ'-Δ' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΔΟΛΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,11 

Μία θέση για τον φοιτητή εκείνο, ο οποίος κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν στο 
Ε'-ΣΤ' εξάμηνο σπουδών και έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,39 

Μία θέση για τον αριστούχο απόφοιτο (βαθμός πτυχίου 8,51 και άνω), με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που απαιτούνται 
για τη λήψη πτυχίου. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1. ΑΛΒΕΝΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,91 

Το ύψος του βραβείου επίδοσης καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Για το πρόγραμμα του ακαδ. έτους 
2010-2011 το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των διακοσίων 
ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47) για τον κάθε δικαιούχο. 

  

Αθήνα 5 Μαρτίου 2014 

Από τη Γραμματεία 

 


